
 
 

Politika integrovaného systému managementu 
společnosti ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. 

 
S vědomím významu dobrého jména společnosti ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. a v zájmu udržení a dalšího rozvoje 

společnosti, při současném zlepšování vztahu k životnímu prostředí a zajištěné bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, vedení společnosti ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. formulovalo v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 
9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 svou politiku integrovaného systému 
managementu.  

 
1. Vedení společnosti ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. přijalo integrovaný systém managementu jako 

základní nástroj řízení a zavazuje se tento systém rozvíjet a zlepšovat jeho efektivnost.  

2. Hlavním posláním společnosti je poskytování elektromontážních služeb pro energetické 
společnosti, obce, developery i drobné stavebníky. Tyto služby chceme poskytovat tak, aby bylo 
dosaženo maximální spokojenosti zákazníka a minimálního dopadu na životní prostředí, při 
současném zajištění bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti. 

3. V oblasti životního prostředí minimalizovat produkci odpadů a jejich ukládání na skládky a budeme 
hledat možnosti jejich využití jako druhotných surovin. 

4. Ve všech oblastech služby musí odpovídat všem platným zákonným ustanovením, normám, 
předpisům a požadavkům a požadovaným technickým parametrům.  

5. Veškeré činnosti musí být prováděny na vysoké technické úrovni, s kvalitní organizací práce a 
pružnou reakcí na požadavky zákazníka, tak, abychom udrželi prestiž, konkurenceschopnost a 
ziskovost společnosti.  

6. Budeme dále zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti 
prosazováním požadavků BOZP na všech úrovních řízení.  

7. Nadále budeme v dostatečné míře zajišťovat lidské, materiální, finanční a informační zdroje 
potřebné pro efektivní fungování integrovaného systému managementu kvality, environmentálního řízení 
a BOZP.  

8. Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o kvalitě, spoluodpovědnosti za ochranu životního prostředí a 
svého zdraví. Systematické vzdělávání a rozvoj, motivace a dobrá informovanost zaměstnanců je 
jednou z podmínek pro zajištění kvalitních služeb.  

9. Naši dodavatelé, jsou našimi partnery – dáváme přednost dlouhodobé, spolehlivé a kvalitní 
spolupráci, před krátkodobým, jednorázovým ziskem.  

10. Naše aktivity jsou zaměřeny na zvyšování efektivity a účinnosti jednotlivých činností a procesů, 
získávání nových zákazníků, zlepšování vztahu k životnímu prostředí a neustálé systematické 
hodnocení trhu, s cílem rozšiřování spolupráce s ČEZ a.s., jako dominantním partnerem i 
rozšiřování služeb pro ostatní zákazníky po celé ČR, při zachování vysoké kvality, bezpečnosti a 
šetrném chování k životnímu prostředí poskytovaných služeb.  

 

Přijatelná cena služeb naší společnosti, šetrné chování k životnímu prostředí, bezpečnost zaměstnanců 
a nízké režijní náklady ve spojení s kvalifikovanými zaměstnanci a odváděním kvalitní práce všech, zaručuje 
dlouhodobou spokojenost zákazníků a stabilní budoucnost naší společnosti. 

 
 
V Praze, dne 20.1.2017 
                                                                                                                                                         

                                                                                             Václav Brož st., v.r.     Václav Brož ml., v.r. 
                                   Jednatelé společnosti ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.                                                                                                               


