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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 15.7.2015 

 
 

Teplárna Strakonice, a.s. prošla certifikací systémů jakosti 
 

 
Společnost Teplárna Strakonice má již 10 let certifikovaný systém řízení, který 
neustále zlepšuje a rozvíjí. Teplárna plní normy v oblasti Systému managementu 

kvality, Systému environmentálního managementu, Systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a EMAS 
(Evropský standard pro řízení ochrany životního prostředí 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1221/2009). 

 
Ve dnech 11. - 12. 6. 2015 proběhl v Teplárně Strakonice, a.s. dozorový 

audit renomovanou akreditovanou společností CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 
(člen celosvětového sdružení IQNet). Teplárna nadále zůstává certifikovanou společností 
v oblasti BOZP, ŽP a managementu kvality. Poprvé byla společnost 
certifikována v roce 2005 a od tohoto roku je vlastníkem certifikátů ve výše 
uvedených oblastech. 
 

Na základě výsledků z auditu a za plnění požadavků všech výše 
uvedených mezinárodních norem současně je teplárna od roku 
2005 zároveň držitelem zlatého certifikátu. 
 
Společnost úspěšnou certifikací potvrzuje to, že plní zákonné požadavky, dodržuje 
normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, má odborně zaškolené a vzdělané 
zaměstnance, kterým vytváří kvalitní podmínky k rozvíjení jejich znalostí a 

profesních dovedností. Integrovaný systém řízení přispívá ke zvyšování kvality nabízených 
služeb zákazníkům a k minimalizaci dopadů na životní prostředí.  
 
 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro PR, IT, marketing, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 
 
Poznámky pro editory: 

 Historie teplárny se začala psát v roce 1954, kdy byla zahájena výroba tepla a elektřiny. O 40 let později 
vznikla Teplárna Strakonice, a.s. V současnosti je teplárna rozdělena na 2 provozovny – Provozovna č. 1 
jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 
s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt. 

 Teplárna Strakonice, a.s. je členem Teplárenského sdružení a Klastru Ekogen.  
 Teplárna Strakonice, a.s. má Energetickým regulačním úřadem uděleny licence v oblasti výroby a 

rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby 
elektřiny a tepla. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty v oblasti integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty umožňující využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. 


