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ENERGOSERVICE CZ s.r.o.

POLITIKA SPOLEČNOSTI
Společnost ENERGOSERVICE CZ s.r.o. se zabývá montážemi a servisem elektrických strojů,
technologických celků, přístrojů, řídících systémů a vyhrazených elektrických zařízení a
organizačně zajišťuje a realizuje projekty montáží elektrických zařízení dodavatelskou formou
a provádí výrobu a montáž ocelových konstrukcí.
Cílem společnosti je zákazníkovi nabídnout produkty nejvyšší kvality v široké škále a
poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny jeho potřeby a plnit
současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání všech zákazníků.
Základem našeho systému je péče o spokojeného zákazníka.
Vzdělávat a motivovat své zaměstnance, aby prováděli své činnosti odpovědně ve vztahu ke
spokojenosti zákazníka, k životnímu prostředí a při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví je neodmyslitelnou součástí našich činností a aktivit.
Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností
svých a zaměstnanců a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

V souladu se svou strategií si společnost stanovuje následující politiku IMS:
QMS, EMS a HSMS sestávající z „Devítky zásad“:
1. Strategickým cílem společnosti je být pro naše zákazníky vždy na prvním místě při jejich
výběru a být jejich spolehlivým strategickým partnerem.
2. Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků. Vysoká orientace na
potřeby našich zákazníků určuje dále naše jednání.
3. Kvalitu docílíme prevencí, nikoli úpravou, opravou nebo snížením ceny. Každý
zaměstnanec musí být zainteresován a stejnou měrou zaujat věcí zvyšování kvality,
životního prostředí a BOZP.
4. Vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu QMS, EMS a HSMS tak, aby
plnil požadavky na něj kladené s jeho neustálým zlepšováním.
5. Řízení a motivace je jedním z hlavních prvků pro správné využití schopností
zaměstnanců. Vytvoření optimálního prostředí pro tuto činnost je základem úspěchu pro
plnění cílů společnosti a neustálého zlepšování, zajišťování a zvyšování úrovně jaderné
bezpečnosti.
6. Dodržování relevantních právních a jiných požadavků je součástí přístupu a chování
společnosti, které je uplatňováno jak k zaměstnancům, tak k zákazníkům a
zainteresovaným stranám.
7. Přístup společnosti k životnímu prostředí zahrnuje šetrné chování k přírodním zdrojům,
k prevenci znečišťování a neustálého zlepšování environmentálního profilu, tímto
předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí. Tento přístup je vyžadován
i po dodavatelích, jež jsou zapojeni do realizace zakázek.
8. Oblast managementu HSMS zahrnuje včasnou identifikaci a odstraňování nebezpečí
ohrožení a rizik souvisejících s výkonem prací pro společnost a při plnění závazků vůči
zákazníkům. Přitom jsou respektované zásady prevence proti nehodám, nemocem
z povolání, případně poškození zdraví z pracovní činnosti a celkového vedení
zaměstnanců spolupodílet se na vytváření, udržování a zlepšování pracovního prostředí a
pracovních podmínek. Tato politika je komunikována se všemi zainteresovanými stranami,
zejména pak s dodavateli, kteří se podílí na plnění zakázek.
9. Za účelem naplnění politiky společnosti vrcholové vedení plánuje a zabezpečuje dostatek
adekvátních zdrojů, komunikuje o politice se zaměstnanci a smluvními dodavateli u
kterých požaduje plnění a respektování politiky.
V Nové Pace, dne 25.06.2019
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