technika

v souladu
s přírodou
Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití
energetických palivových zdrojů.
Tuto filozofii naplňujeme především výrobou zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
a plynových tepelných čerpadel. Pro tato zařízení vyvíjíme a vyrábíme vlastní spalovací motory na zemní plyn
a další alternativní paliva, realizujeme konstrukční úpravy motorů jiných výrobců s důrazem na zvyšování
účinnosti a snižování emisí. V těchto oblastech patříme mezi přední výrobce, provozovatele a exportéry.
Taktéž se orientujeme na dodávky projektů, zaměřených na decentrální výrobu elektřiny, tepla
a případně chladu, složené z obnovitelných zdrojů elektřiny, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel,
využívajících i akumulaci elektřiny, tepla, případně chladu. Tyto projekty jsou charakteristické svojí ekologičností
a ekonomickou efektivností.
Velmi významným byznysem naší společnosti je i vlastní provozování energetických projektů.
Samozřejmostí je i servis veškerých námi dodaných technologií.
Primárním cílem naší společnosti je uspokojování potřeb našich zákazníků, prevence znečištění
a neustálé zlepšování stavu životního prostředí. Nezbytností a samozřejmostí je pro nás plnění požadavků platné
legislativy a jiných požadavků kladených na ochranu životního prostředí.
Pro dosažení strategie společnosti a zamýšlených výsledků a cílů v oblasti kvality a péče o ŽP, dále
s přihlédnutím na určené interní a externí aspekty, zvažovaná rizika a příležitosti společnosti, máme
implementován integrovaný systém řízení QMS / EMS a vedením společnosti TEDOM a.s. je stanovena

POLITIKA KVALITY A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPOLEČNOSTI TEDOM a.s.
která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:
Zákazníci
 uspokojovat požadavky zákazníků
 služby musí být úplné, musí odpovídat očekávání zákazníka a musí být poskytovány v požadované kvalitě
při splnění veškerých požadavků zákonů a dalších předpisů
 včasně reagovat na potřeby a zájmy našich zákazníků z hlediska kvality a přínosu pro životní prostředí
Externí poskytovatelé
 budovat s externími poskytovateli procesů, produktů a služeb dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské
vztahy a externě poskytované procesy řídit ve shodě s požadavky
 do svých snah o zlepšování kvality a stavu životního prostředí zapojovat naše obchodní a smluvní partnery
Zaměstnanci
 podporovat a zvyšovat motivaci, povědomí a rozvoj odborné úrovně zaměstnanců pro dosažení vysoké
úrovně kvality práce
 chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet pracovním úrazům
Technologie, procesy a infrastruktura
 zamezovat či snižovat poškozovaní životního prostředí používáním správných praktik a metodik
uplatňováním nových poznatků a vhodných moderních technologií při výrobě, realizaci, provozu,
servisu, i při dalších činnostech
 monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat efektivitu procesů ve společnosti
 řídit rizika a příležitosti ve všech procesech, činnostech a na všech pracovištích společnosti
Okolní prostředí, zainteresované strany
 úsporně využívat zdroje (např. suroviny a energie), redukovat množství a nebezpečnost odpadů
 aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v jednotlivých
lokalitách společnosti
 snižovat rizika negativního ovlivňování životního prostředí
Společnost se zavazuje ke strategii neustálého zlepšování, k uspokojování potřeb našich zákazníků
a k plnění požadavků legislativních předpisů. Vedení společnosti přijímá závazek a odpovědnost
za efektivnost QMS a EMS, bude dbát na to, aby zaměstnanci společnosti TEDOM a.s. porozuměli kontextu
společnosti a ztotožnili se s filosofií a podstatou POLITIKY KVALITY A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Tato „POLITIKA QMS/EMS“ je závazná v celém rozsahu pro všechny zaměstnance společnosti TEDOM a.s.
V Třebíči, dne 20. 2. 2017
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