
 

 
 

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLE ČNOSTI 
Teplárna Strakonice, a.s. je významným výrobcem tepelné a elektrické energie, svým zákazníkům zajišťuje 
dodávky energií a poskytuje související služby. 
Při své činnosti se zaměřuje na uspokojování potřeb zákazníků s cílem dodávat produkty a služby ve vysoké 
kvalitě. Neustálým uspokojováním potřeb zákazníků kvalitními produkty a službami společnost usiluje o 
získání nových a udržení stávajících zákazníků. Je si vědoma, že činnosti společnosti mají také vliv na 
životní prostředí i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Zájmem společnosti je soustavné 
dosahování strategických a ekonomických cílů. 
Pro udržení pozice na trhu společnost zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém řízení kvality 
dle ČSN EN ISO 9001:2016, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018, ochrany 
životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016 a je registrovaná v programu EMAS. 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. V rámci kontextu organizace má společnost identifikovány 
všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty. 

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení a při vědomí své odpovědnosti 
přijímá vedení společnosti následující závazky: 

• udržovat integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem a neustále ho zlepšovat ve spolupráci a 
s využitím tvůrčích schopností svých zaměstnanců  

• plnit všechny požadavky právních předpisů a jiných závazných povinnosti v oblasti kvality, ochrany 
životního prostředí a BOZP, v rámci prevence vzniku havárií neustále udržovat havarijní plány i plán 
povodňový 

• sledovat a hodnotit vývoj trhu, požadavky a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran 
• zajistit maximální kvalitu dodávaných produktů a služeb v souladu s požadavky zákazníků s cílem jejich 

maximální spokojenosti 
• předcházet znečišťování životního prostředí a vzniku havárií, zajistit maximální ochranu životního 

prostředí a negativní vliv z činnosti společnosti na životní prostředí a zátěž životního prostředí snižovat na 
minimum, zajišťovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochranu vod 

• zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro zaměstnance i zainteresované strany a zaměřovat se 
na příležitosti k prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví, vyhodnocovat možné zdroje 
nebezpečí a předcházet vniku pracovních a smrtelných úrazů a nemocí z povolání 

• projednávat a odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti kvality, BOZP a životního prostředí za 
spoluúčasti zaměstnanců, jejich zástupců a příp. i zainteresovaných stran 

• preferovat investice do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 

• podporovat plánovaným vzděláváním zvyšování profesní kvalifikace a odborné způsobilosti zaměstnanců, 
zvyšovat povědomí a odpovědnost zaměstnanců za kvalitu, ochranu životního prostředí a BOZP 

 
Integrovaná politika je veřejným dokumentem. Zaměstnancům je dostupná jako dokumentovaná informace 
prostřednictvím vnitřního informačního systému, veřejnosti a zainteresovaným stranám.je dostupná 
prostřednictvím internetových stránek společnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je 
přesvědčeno o její relevantnosti a vhodnosti. Odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému řízení, 
za identifikaci a vyhodnocení interních a externích aspektů, za dosažení cílů v oblasti kvality, BOZP a 
životního prostředí,  za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami.  
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