Certifikát
Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov, Česká republika
byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:
ISO 50001:2011

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA
v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden
seznam certifikovaných míst.
Současný certifikát vystaven: 23. srpna 2018
Platnost certifikátu do: 24. červenec 2019
Identifikační číslo certifikátu: 10127094

První certifikát vystaven:
ISO 50001 – 25. červenec 2016

Číslo smlouvy: ISO 50001 – 0052377
Rozsah certifikace je uplatněn na:
Výroba a prodej etylenu, propylenu, C4, C5 a C9 frakcí, benzenu, pyrolýzního plynového oleje, pyrolýzního
topného oleje, HD polyetylenu, polypropylenu, vysoce vodivých sazí a sorbentů, čpavku, čpavkové vody, vodíku
a technických plynů, aditivovaného popílkového granulátu, transport uhlovodíků potrubím a podpůrné činnosti v
areálu včetně provozu energetických zařízení, úpravy a zásobování vodou a čištění odpadních vod. Nákup
surovin pro etylenovou jednotku, POX, pro rafinérské zpracování a blendovacích komponent včetně biosložek
do motorových paliv. Prodej ropných produktů (zkapalněné plyny, motorová paliva, letecká paliva, topné oleje,
asfalty a další rafinérské produkty). Nákup a prodej ropy. Zpracování ropy, výroba a expedice ropných výrobků
včetně benzínu, nafty, leteckého petroleje, topných olejů, zkapalněných plynů, MTBE, asfaltů, základů pro
výrobu mazacích olejů, surovin pro petrochemii a kapalné síry. Zajišťování maloobchodního prodeje pohonných
látek a poskytování služeb motoristům. Prodej na platební karty a vydávání platebních karet BENZINA. Vývoj,
výroba a prodej koncentrátů pomocných látek pro polymery a modifikovaných polymerů, prodej polymerů.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10127094
Provozovny

Činnosti

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Litvínov - Záluží 1, 436 70 Litvínov, Česká republika

ISO 50001:2011

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný
závod

ISO 50001:2011

Záluží 2, 436 01 Litvínov, Česká republika

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný
závod
O. Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou,
Česká republika

Výroba a prodej etylenu, propylenu, C4, C5 a C9
frakcí, benzenu, pyrolýzního plynového oleje,
pyrolýzního topného oleje, HD polyetylenu,
polypropylenu, vysoce vodivých sazí a sorbentů,
čpavku, čpavkové vody, vodíku a technických
plynů, aditivovaného popílkového granulátu,
transport uhlovodíků potrubím a podpůrné
činnosti v areálu včetně provozu energetických
zařízení, úpravy a zásobování vodou a čištění
odpadních vod. Nákup surovin pro etylenovou
jednotku, POX, pro rafinérské zpracování a
blendovacích komponent včetně biosložek do
motorových paliv. Prodej ropných produktů
(zkapalněné plyny, motorová paliva, letecká
paliva, topné oleje, asfalty a další rafinérské
produkty). Nákup a prodej ropy.

Zpracování ropy, výroba a expedice ropných
výrobků včetně benzínu, nafty, leteckého
petroleje, topných olejů, zkapalněných plynů,
MTBE, asfaltů, základů pro výrobu mazacích
olejů, surovin pro petrochemii a kapalné síry.
ISO 50001:2011
Zpracování ropy, výroba a expedice ropných
výrobků včetně benzínu, nafty, leteckého
petroleje, topných olejů, zkapalněných plynů,
MTBE, asfaltů, základů pro výrobu mazacích
olejů, surovin pro petrochemii a kapalné síry.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10127094
Provozovny

Činnosti

UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný
závod

ISO 50001:2011

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká
republika

UNIPETROL RPA, s.r.o.
POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
Tkalcovská 36/2, 602 00 Brno, Česká republika

Zajišťování maloobchodního prodeje pohonných
látek a poskytování služeb motoristům. Prodej na
platební karty a vydávání platebních karet
BENZINA.
ISO 50001:2011
Vývoj, výroba a prodej koncentrátů pomocných
látek pro polymery a modifikovaných polymerů,
prodej polymerů.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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