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Integrovaná Politika QMS, EMS a OHSAS 

 
 

Společnost OMNICON s.r.o. vznikla v roce 1992 a řadí se ke středně velkým firmám, 

v posledních letech s rozšířenou nabídkou na prodej a servis kotlů v ČR. 

Společnost se věnuje převážně TZB (Technickému Zajištění budov), dálkovému řízení kotelen, 

vzduchotechniky a tepelných zdrojů, výstavbě a údržbě kotelen, prodeji a servisu kotlů malým i 

velkým odběratelům, dále poskytuje řešení Facility managementu v plném rozsahu, včetně 

Outsourcingu výše zmíněných služeb a činností. 

Nově je do činnosti zařazen i prodej a aplikace fotovoltaických systémů. U všech zakázek je 

zajištěno vše od projektové dokumentace až po realizaci na klíč. 

Společnost si je vědoma důležitosti kvality a úrovně poskytovaných služeb, stejně jako 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Každý člen týmu musí 

přispívat svým dílem k uskutečňování cílů společnosti. V souladu s tímto, musí všichni 

zaměstnanci pracovat tak, aby jejich interní i externí objednatelé byli spokojenými zákazníky. 

Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí 

každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti. 

 Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením 

integrovaného systému mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti 

mají požadovanou kvalitu, s minimálními dopady na životní prostředí a s dostatečnou 

bezpečností a ochranou zdraví našich zaměstnanců při práci. Pro naše činnosti se 

zavazujeme k plnění všech požadavků stanovených v předmětných normách a prevenci 

znečištění. 

 Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými 

technickými normami, právními předpisy a jinými požadavky nejen z oblasti životního 

prostředí, ale také bezpečnosti práce. 

 Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás 

samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví. 

 Kvalita naší práce spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro 

prosperitu naší společnosti. 

 Neustále zlepšujeme řízení a výkonnost společnosti, prohlubujeme povědomí svých 

zaměstnanců jak o životním prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti 

práce. 

 Aktivní přístup v oblasti kvality poskytovaných služeb, životního prostředí a 

bezpečnosti práce vyžadovat také od svých smluvních partnerů, a v rámci těchto 

oblastí komunikovat se zainteresovanými stranami. 
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 Integrovaná politika naší společnosti je pravidelně přezkoumávána, především 

z hlediska zajištění neustálé vhodnosti ve vztahu ke společnosti. 

 

 

Tyto zásady vyjadřují základní přístup firmy k jakosti námi poskytovaných činností a služeb ! Zavazujeme se 

k trvalému zlepšování tohoto integrovaného systému. 
Ve Praze  dne 1.5.2011                                                                                                                                              

Ing. Jiří Jech  Antonín Myslivec 
                                                                                  jednatel                                  jednatel 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


