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Politika kvality společnosti 

TRANSENERGY s.r.o. 

Společnost TRANSENERGY si uvědomuje důležitost neustálého zlepšování systému managementu kvality 

a zvyšování efektivity v této oblasti. Neustálý rozvoj systému managementu kvality je integrovanou součástí 

celkového řízení společnosti. Dostatečně efektivní systém managementu kvality napomáhá dosahování 
dlouhodobých cílů organizace. Záměrem organizace je řízení procesů tak, aby bylo dosaženo maximálního 

uspokojení potřeb zákazníků a současně efektivního řízení nákladů a zvyšování zisku. Důležité je zachování 

souladu s platnými legislativními a technickými předpisy. V souladu s výše zmíněným vyhlašujeme tuto politiku. 

PÉČE O ZÁKAZNÍKA 

Společnost TRANSENERGY si uvědomuje, že 

veškerý úspěch společnosti tkví ve spokojenosti 

zákazníka. Zásadní je proklientský přístup ze strany 

všech zaměstnanců organizace. Maximální možná 

vstřícnost vůči zákazníkům je dlouhodobý závazek 

organizace. Zpětná vazba od zákazníka je pro 

společnost TRANSENERGY základním zdrojem 

informací pro budoucí fungování rozvoje organizace 

směrem k dosažení co nejvyšší míry spokojenosti 
zákazníka. 

 

INOVACE A ROZVOJ 

Společnost TRANSENERGY se snaží neustále 

zdokonalovat a rozvíjet v oboru, ve kterém působí. 

Vzdělávání v oboru činnosti organizace je základním 

stavebním kamenem pro vytváření inovací. 

Společnost TRANSENERGY nemá v úmyslu zavádět 

inovace pouze uvnitř organizace, závazkem 

organizace je dlouhodobě prosazovat inovace v oboru 

výstavby vedení VVN a ZVN. V rámci své činnosti 

bude organizace zavádět nové technologie 
a prostředky zvyšující efektivitu samozřejmě 

i s ohledem na nákladovou stránku věci.  

 

DODAVATELÉ 

Kvalita odvedené práce dodavatelů je pro společnost 

TRANSENERGY velmi důležitá. Společnost 

TRANSENERGY klade velký důraz na výběr svých 

dodavatelů. Hlavním kritériem při výběru dodavatele 

je kvalita plnění. Organizace upřednostňuje 

navazování a rozvíjení dlouhodobých vztahů se svými 

dodavateli.  
 

PROCESY 

Společnost TRANSENERGY se zavazuje nastavit své 

procesy tak, aby mohlo docházet co nejefektivněji 

k rozvoji organizace. 

KVALITA A PRECIZNOST 

Společnost TRANSENERGY si zakládá na kvalitě 

a preciznosti odvedené práce. Kvalita a preciznost je 

základní hodnotou organizace a všichni zaměstnanci 

vystupují tak, aby byla tato hodnota naplněna. Kvalita 

a preciznost není v organizaci vnímána jako cíl určité 

úrovně, naopak je chápána jako neustálý proces, který 

je třeba rozvíjet. Společnost TRANSENERGY chce 

ze své schopnosti - zajistit maximální možnou kvalitu 

a preciznost odvedené práce - vytvořit svou 
konkurenční výhodu. 

 

ZAMĚSTNANCI 

Společnost TRANSENERGY si uvědomuje důležitost 

svých zaměstnanců. Zaměstnanci jsou základním 

stavebním kamenem při vytváření úspěchu 

organizace, zvláště pak v organizaci poskytující 

služby. Organizace dbá na dostatečnou kvalifikaci 

svých pracovníků. Společnost TRANSENERGY 

přijímá závazek zajistit maximální možnou 

spokojenost svých zaměstnanců a jejich rozvoj 

odbornosti a kvalifikace. Prohlubování sounáležitosti 
k organizaci je důležité pro budoucí úspěch 

společnosti TRANSENERGY.  

 

LEGISLATIVA 

Společnost TRANSENERGY přijímá závazek 

postupovat v souladu s českou i evropskou 

legislativou. Organizace monitoruje vývoj 

legislativních požadavků a ve své činnosti je 

zohledňuje. 

 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Společnost TRANSENERGY se zavazuje řídit a 

minimalizovat rizika ohrožující chod společnosti a 

hodnotit interní a externí aspekty mající vliv na 

společnost TRANSENERGY. 
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Bezpečnostní a environmentální politika 

společnosti TRANSENERGY s.r.o. 

Společnost TRANSENERGY si je vědoma dopadu své činnosti na životní prostředí. Zavazuje se v souladu 

s normou ISO 14001 v maximální možné míře snižovat dopady své činnosti na životní prostředí. Management 

řízení v environmentální oblasti a oblasti bezpečnosti práce je integrovanou součástí celkového řízení organizace. 
Společnost TRANSENERGY se zavazuje řídit své procesy tak, aby byly minimalizovány dopady na životní 

prostředí a aby zaměstnanci byly v co největší míře chráněni proti možným úrazům vznikajícím při jejich pracovní 

činnosti (v souladu s ISO 45001). V souladu s výše zmíněným vyhlašujeme tuto politiku. 

KOMUNIKACE 

Komunikace se zainteresovanými stranami je pro 

společnost TRANSENERGY velmi důležitá. 

Společnost TRANSENERGY chce vést dialog se 

všemi zainteresovanými stranami a v maximální 

možné míře zohledňovat požadavky týkající se oblasti 

životního prostředí.  

 

PREVENCE 

Společnost TRANSENERGY si uvědomuje důležitost 

prevence v oblasti BOZP i životního prostředí. 

Společnost se zejména zavazuje zavádět taková 

preventivní opatření, která pomohou minimalizovat 

vliv na životní prostředí plynoucí z činnosti 

organizace (zejména znečišťování vod, ovzduší, 

znečišťování hlukem, minimalizace odpadů), a která 

pomohou předcházet rizikům BOZP a možným 

úrazům na pracovišti.  Vedení společnosti aktivně 

projednává otázky bezpečnosti práce se zaměstnanci a 

jejich zástupci. 

 

LEGISLATIVA 

Společnost TRANSENERGY se zavazuje provádět 

své činnosti tak, aby byly v souladu s platnou 

legislativou v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí. 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Řízení rizik v oblasti BOZP a PO je základním 

předpokladem pro zachování bezpečnosti a zdraví 

svých zaměstnanců a neustálé zlepšování 

integrovaného systému řízení. Společnost 

TRANSENERGY se zavazuje minimalizovat riziko 

ohrožující zaměstnance na pracovišti, dodavatele i 

zákazníky.  

 

BEZPEČNÁ PRÁCE 

Jedním z hlavních závazků společnosti 

TRANSENERGY je zajistit svým zaměstnancům 

v maximální možné míře bezpečnost na pracovišti. 

Z tohoto důvodu je nutné na staveništích udržovat 

pořádek. Vytvoření podmínek pro bezpečnou práci 

zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků je významným 

úkolem společnosti TRANSENERGY. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Společnost TRANSENERGY se zavazuje zvyšovat 

povědomí o ochraně životního prostředí u svých 
zaměstnanců. Ve vztahu k dodavatelům se společnost 

TRANSENERGY zavazuje prosazovat aktivní přístup 

k ochraně životního prostředí. Organizace si 

uvědomuje důležitost používání materiálů a strojů 

šetrných k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu se 

společnost TRANSENERGY zavazuje dlouhodobě 

prosazovat materiály a stroje šetrné k životnímu 

prostředí. 

 


