
 

POLITIKA KVALITY A EMS 
 

 
 
 
Společnost ENERGOAQUA, a.s. vznikla v roce 1992 jako jedna z dceřiných 
společností bývalé Tesly Rožnov. Činnost společnosti je založená na mnohaletých 
zkušenostech v oblasti energetiky a vodního hospodářství a spočívá především v 
dodávkách energetických médií, vod a služeb jednotlivým společnostem 
podnikajícím v průmyslovém areálu a jeho okolí. Významnou činností společnosti 
je dodávka tepla z centrálního zdroje pro obyvatelstvo města Rožnov pod 
Radhoštěm. 
Společnost se rovněž zabývá přípravou objektů pro další podnikatelské aktivity a 
činnosti nacházející se v průmyslovém areálu. 
 
 
 

Strategie společnosti vychází ze stanovených priorit společnosti, potřeb a očekávání 
zainteresovaných stran, zákazníků, zaměstnanců a akcionářů. Základem je zajištění 
prosperity založené na poskytování komplexních služeb zákazníkům společnosti 
ENERGOAQUA, a.s., zahrnujících trvalé zlepšování a dodržování kvality dodávek 
energetických médií, vod a služeb. Společnost vychází ze strategie udržitelného rozvoje, 
která je založena na efektivním využívání investic a provozních prostředků, které 
umožňují úsporu materiálů a energií. 
 
 
Součástí strategie je ochrana a zlepšování životního prostředí, bezpečnost a ochrana 
zdraví, založená na dodržování platných zákonů ve všech oblastech činnosti společnosti 
a rozvoji komunikace se státní správou a veřejností. 
 
 
Společnost svou činností zajišťuje neustálé zlepšování efektivity zavedeného systému 
managementu kvality a environmentálního managementu v souladu s požadavky norem 
ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. 
 
 
Politika kvality a EMS je základním dokumentem v oblasti strategie firmy a koncepce 
integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu. 
Politika je podložena angažovaností, znalostí problematiky a řídící schopností vedení 
společnosti na všech úrovních řízení. Vedení společnosti prosazuje vysokou 
odpovědnost za kvalitu vlastní práce a ochranu životního prostředí u všech zaměstnanců 
společnosti a poskytuje rámec pro stanovení cílů, programů a plánů pro další zlepšování 
a rozvoj společnosti. 
 
 
Pro následující období stanovuje vedení společnosti ENERGOAQUA, a.s. rámcové cíle 
kvality a EMS, které vychází ze strategických záměrů společnosti a analýzy důležitých 
environmentálních aspektů. 
 

 

 

 



 

RÁMCOVÉ CÍLE STANOVENÉ NA OBDOBÍ 2016 – 2020 
 

 
 

 podporovat a udržovat optimální podnikatelské prostředí v průmyslovém areálu 
zajišťováním komplexních služeb pro stávající i nové zákazníky, od přípravy 
objektů pro podnikání, až po zabezpečení dodávek energetických médií, vod a 
služeb  
 

 v návaznosti na požadavky zákazníků zlepšovat a trvale zajišťovat vysokou 
kvalitu a spolehlivost dodávek energetických médií, vod a služeb  
 

 využívat moderní technologie umožňující zajistit vysokou kvalitu a spolehlivost 
dodávek energetických médií, vod a služeb  
 

 optimalizovat náklady na výrobu a distribuci energetických médií a vod 
 

 využívat efektivně informační a komunikační technologie a podporu infomačních 
systémů ve všech oblastech činnosti společnosti 
 

 v oblasti ochrany životního prostředí trvale dodržovat emisní limity stanovené na 
základě zákonných předpisů  
 

 minimalizovat rizika poruch a havárií při manipulaci, skladování a distribuci 
provozních chemikálií a vstupních materiálů a dalších možných provozních 
poruch a havárií, které by mohly mít dopad na životní prostředí 
 

 minimalizovat produkci odpadů a v souladu se zákonnými předpisy zabezpečovat 
řádné nakládání s odpady  
 

 spolupracovat s ostatními uživateli průmyslového areálu na jeho rozvoji, ochraně 
životního prostředí a prevenci proti haváriím 
 

 provádět výběr, výchovu a podporu kvalifikovaných zaměstnanců s ochotou 
samostatně pracovat a podílet se na plnění úkolů k dosažení strategických 
záměrů společnosti  

 
 

Pro splnění deklarované politiky kvality a EMS a naplnění stanovených cílů se 
vedení společnosti zavazuje zabezpečovat potřebné finanční a technické 
zdroje, včetně zajištění vhodných pracovních podmínek a rozvoje pracovní 
kvalifikace zaměstnanců. 
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