
INTEGROVANÁ POLITIKA 
kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
 
Teplárna Strakonice, a.s. je společnost, jejímž hlavním dlouholetým posláním je výroba tepelné energie, 
dodávky tepelné energie zákazníkům na území města Strakonice včetně poskytování komplexních služeb 
s tím spojených a výroba elektrické energie.  
Vizí společnosti je „Být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v regionu města Strakonice a 
současně být spolehlivým partnerem v oblasti dodávky elektrické energie“.  
Vize je naplňována stanovenou Strategií společnosti a realizována plněním Strategických cílů.  
Integrovaný systém řízení - zavedením Integrovaného systému řízení a přijetím zásad Integrované politiky 
si vedení společnosti uvědomuje odpovědnost za kvalitu dodávaných produktů a služeb, za ochranu 
životního prostředí a za BOZP.   
Integrovaný systém zahrnuje systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, systém řízení 
ochrany životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Plněním požadavků norem společnost prokazuje 
systematické omezování a snižování rizik v oblastech kvality, ŽP a BOZP.  
Rozsah Integrovaného systému řízení - Integrovaný systém řízení je zaveden v rozsahu činností výroba 
tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny a týká se všech řídících, hlavních i podpůrných 
procesů. 
 
Zásady Integrované politiky 
• Integrovaný systém řízení a jeho vnitřní kontrolní mechanizmy zajišťují plnění závazných povinností. 

Zájmem vedení společnosti je Integrovaný systém udržovat v souladu s požadavky norem, plnit všechny 
závazné povinnosti a stanovené cíle a celý systém nadále zlepšovat s využitím vlastních zdrojů, účelnou 
komunikací a přesně určenou kompetencí zaměstnanců. 

• Vztahy se zainteresovanými stranami - vedení společnosti sleduje a hodnotí vývoj na trhu, požadavky 
a očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran. Zájmem společnosti jsou efektivní vztahy se 
všemi zainteresovanými stranami (zákazníky, dodavateli, akcionáři, zaměstnanci, státní správou, 
věřiteli). Společnost vůči zainteresovaným stranám plní všechny závazné povinnosti.  

• Kvalita - prioritním zájmem vedení společnosti je kvalita dodávaných produktů i služeb a spokojenost 
zákazníků. Kvalita produktů a služeb je zajišťována efektivním řízením procesů. Od všech pracovníků 
vedení společnosti očekává odpovědnost za kvalitu své práce.  

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - vedení společnosti přijímá odpovědnost za bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, uznává potřebu řízení BOZP, plní všechny závazné povinnosti v oblasti BOZP. 
Trvale se zaměřuje na prevenci úrazů a nemocí zaměstnanců. Vyhodnocuje možné zdroje nebezpečí a 
systematicky snižuje rizika.  

• Ochrana životního prostředí - vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí a 
zavazuje se negativní vliv z činnosti společnosti na životní prostředí a zátěž životního prostředí snižovat 
na minimum, zajišťovat udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochranu vod, plnit všechny závazné 
povinnosti z oblasti ochrany životního prostředí a v rámci prevence vzniku havárií udržovat plány 
havarijní  a plán povodňový. 

• Rozvoj pracovníků společnosti - vedení společnosti zajišťuje zvyšování profesní kvalifikace a odborné 
způsobilosti pracovníků. Rozvoj a přístup k novým informacím umožňuje prostřednictvím interních a 
externích odborných školení a seminářů. Pravidelnými školeními zvyšuje povědomí a odpovědnost 
pracovníků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a v oblasti BOZP. 

• Neustále zlepšování - vedení společnosti přijímá odpovědnost za funkčnost Integrovaného systému 
řízení, zavazuje se, že bude vytvářet dostatečné finanční, materiální a personální zdroje pro udržování a 
neustálé zlepšování Integrovaného systému řízení v souladu s požadavky norem a EMAS a bude 
zvyšovat jeho efektivnost. 

Závaznost Integrované politiky - vedení společnosti se zavazuje k účinnému uplatňování této Integrované 
politiky, jež je závazná pro všechny pracovníky společnosti i ostatní osoby, které pro společnost pracují. 
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