
 

 
 

 
 

POLITIKA 
systému integrovaného managementu (IMS) 
společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

Politika IMS společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. vychází ze strategie společnosti a navazuje na dílčí politiky - 
Politiku bezpečnosti informací ČEZ Energetické služby, s.r.o. a Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí 
Skupiny ČEZ. 

Vedení společnosti považuje spokojenost zákazníků za cíl podnikatelské činnosti společnosti. Je si vědomo, 
že kvalita poskytovaných služeb je vychází z kvality vnitropodnikových procesů, a proto věnuje jejich řízení trvalou 
pozornost. Využívá přitom v praxi osvědčených principů norem systémů managementů s cílem trvalého rozvoje 
společnosti a efektivnosti zavedeného systému integrovaného managementu, který zahrnuje systém kvality, 
životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a hospodaření s energiemi.  

Zajištění plnění politiky IMS bude vedení společnosti prosazovat plněním těchto dlouhodobých cílů: 

• Všestranně uspokojovat požadavky svých zákazníků a zajistit konkurenční cenu energií, založenou na 
správném měření dodávek energií, racionalizaci procesů a snižování energetických ztrát 

− poskytovat komplexní energetické služby související s dodávkami energií a provozováním energetických 
hospodářství,  

− poskytovat odborné služby zákazníkům s cílem optimalizovat spotřebu energií, 

− zabezpečit pohotové a spolehlivé dodávky energií. 

• Chránit svou podnikatelskou činností životní prostředí 

− řídit procesy s významnými environmentálními riziky a předcházet negativním dopadům na životní prostředí,  

− plnit požadavky environmentální legislativy a technických norem; plnění stanovených limitních hodnot 
považovat za minimální, 

− úzce spolupracovat s orgány státní správy a zástupci veřejnosti při řešení problematiky životního prostředí, 

− důsledně plnit stanovené podmínky při provozování technických zařízení a poskytování služeb. 

• Zajišťovat bezpečný provoz včetně prevence havárií a chránit zdraví svých zaměstnanců se 
zaměřením na prevenci úrazů a poškození zdraví 

− snižovat bezpečnostní rizika procesů s přednostním zaváděním bezpečných postupů, technickými 
a organizačními opatřeními s důrazem na prevenci úrazů a poškození zdraví, 

− plnit požadavky legislativy v oblasti BOZP a požární ochrany a vést zaměstnance k uvědomělému dodržování 
technologické a pracovní kázně, 

− udržovat technické zařízení ve stavu bezpečné technické způsobilosti důsledným prováděním preventivních 
kontrol pracovišť a technického zařízení, preventivní údržby, poruchových a havarijních cvičení, 

− kontrolu znalosti a dodržování bezpečnostních předpisů považovat za nedílnou součást prověřování 
kvalifikace zaměstnanců, 

− vyhodnocovat účinnost bezpečnostních opatření a přijímat potřebná preventivní opatření, 

− zabezpečovat fyzickou ochranu objektů a zařízení. 

• Chránit informace své i svých zákazníků 

− automaticky zálohovat firemní data – bezpečnostní aktiva, 

− dodržovat systém přístupových práv podle citlivosti zpracovávaných informací, 

− systematicky snižovat bezpečnostní rizika informací. 

• Snižovat energetickou náročnost 

− vyhodnocovat a přezkoumávat spotřeby energií za účelem neustálého snižování energetické náročnosti 
provozů, nakupovat energeticky úsporné produkty a služby, 

− plnit požadavky příslušných právních předpisů, norem a zainteresovaných stran ve vztahu k užití a spotřebě 
energie a energetické účinnosti. 

 

Vedení společnosti se zavazuje, že vyčlení dostatečné zdroje, bude projednávat s pracovníky a jejich zástupci tuto 
Politiku a informace pro efektivní realizaci Politiky IMS a stanovených cílů a zabezpečí aby s touto Politikou byli 
seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a všichni, kteří pracují na pracovištích společnosti. Všichni vedoucí 
zaměstnanci jsou přímo odpovědni za implementaci této Politiky a návrhů na rozvoj systému v oblasti jejich 
působnosti. Tato Politika IMS podléhá pravidelnému přezkoumání vedením společnosti z hlediska aktuálnosti  
a účinnosti.  

V Ostravě dne 1. 9. 2019                                                                                            Michal Pastušek, v. r. 
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generální ředitel společnosti 


