
 

 
 

Politika integrovaného systému řízení 
 

 
Cílem společnosti je být spolehlivým a vyhledávaným partnerem při řešení vývojových projektů 
i ucelených dodávek zařízení v oblasti průmyslové a komunální energetiky. 
 
Prostředkem k dosažení cíle je bezpodmínečné uplatňování zásad zajišťování jakosti jako 
společné odpovědnosti všech zaměstnanců společnosti i partnerů v dodavatelsko-obchodních 
vztazích. 

 
          Zásady zajišťování jakosti: 

§ Přijímat pouze takové zakázky, které mohou být kvalitně splněny. 
§ Pružně, ale s rozmyslem reagovat na zákazníkovi požadavky. 
§ Pečlivě sledovat a vyhodnocovat úroveň poskytovaných produktů i služeb a snažit se 

tyto produkty a služby trvale zlepšovat. 
§ Zabezpečit růst odbornosti a motivaci zaměstnanců v prostředí kvalitní firemní kultury. 
§ Analyzovat a optimalizovat využití vlastních vnitřních zdrojů společnosti, podporovat 

zaměstnance při zlepšování kvality práce a jejich seberealizaci. 
§ Neustále zlepšovat a zefektivňovat průběh realizace zakázek pomocí systému 

průběžných kontrol a analýz předešlých akcí. 
§ Analyzovat a efektivně snižovat potenciální rizika pomocí systémových opatření a 

využívat naskytnutých příležitostí. 
§ Napravovat neshody a přijímat systémová opatření k nápravě případných 

neuspokojivých výsledků. 
§ Trvale rozvíjet systém řízení a zajištění jakosti v souladu s obecně platnými standardy. 

 
Základní vizí celé společnosti v oblasti péče o životní prostředí je vize trvale udržitelného 
rozvoje. Této vizi podřizuje společnost veškeré jednání a zároveň se zavazuje k těmto 
činnostem: 

§ Neustále zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil v souladu 
s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním 
veřejnosti, to vše s ohledem na primární energetické zdroje. 

§ Rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí s důrazem na 
možná rizika znečištění životního prostředí a přijatá preventivní opatření. 

§ Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a produktů na životní 
prostředí pomocí vhodně stanovených cílů. 

§ Působit na své dodavatele a další obchodní partnery, aby i oni byli šetrní k životnímu 
prostředí. 

§ Dodržovat zákony, vyhlášky a ostatní závazné právní normy České republiky. 
 
 
V Českých Budějovicích, 18. leden 2019 
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