
 
Podnikatelská vize společnosti T-Technology s.r.o. 

Strategickou vizí naší společnosti je budovat a rozvíjet tradici a dobré jméno T-Technology, udržovat a 

upevňovat svou pozici na trhu ve všech úrovních. Naším záměrem je vytvořit ty nejlepší podmínky pro 

naše současné i budoucí zákazníky, obchodní partnery a zainteresované strany, zajišťovat a neustále 

zlepšovat péči o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a zároveň pozitivně přispívat ke 

zkvalitnění životního prostředí a prosazovat opatření za účelem prevence jeho znečišťování.  

T-Technology s. r. o. si stanovila základní principy kvality, environmentu a 

bezpečnosti práce – politiku SŘ 

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM a ZAINTERESOVANÝM STRANÁM  

Firma T-Technology s.r.o. je společností se silnou orientací na zákazníky, jejíž hlavní misí a strategií je 

poskytovat kvalitní, odborné služby v oblasti bezpečnostních, telekomunikačních 

dalších slaboproudých a silnoproudých systémů a to co nejkomplexněji od návrhů technických řešení 

až po spolehlivou údržbu již existujících systémů. Neustálým zlepšováním systému řízení chceme 

zabezpečit trvalé podmínky při dosahování vysoké kvality dodávaných produktů a služeb ve prospěch 

zákazníka a zainteresovaných stran. Společnost zvážila významné interní a externí záležitosti a rizika z 

nich plynoucí. 

VZTAH K TRHU / PODNIKATELSKÉMU PROSTŘEDÍ 

Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů, 

zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou 

legislativou ČR. Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů. Usilujeme o 

trvale plánovitém zlepšování environmentálního profilu společnosti a ekonomické udržitelnosti při 

rozvíjení svých aktivit.  

VZTAH K PRACOVNÍKŮM  

Každý náš spolupracovník je přesvědčen o významu kvality, BOZP a environmentu pro prosperitu 

společnosti, zná svoji odpovědnost a svoje postavení. Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka 

je zárukou úspěchu firmy. Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních 

vlastností. Pracovníci jsou díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení 

nositeli výkonnosti naší firmy. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a 

sounáležitost ke společnosti. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv 

pracovníků. Dbáme, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví 

zaměstnanců.  

VZTAH K DODAVATELŮM  

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít 

jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Naši dodavatelé jsou partneři, kteří mají systém managementu 

na vysoké úrovni. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše 

očekávání.  

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU  

Naší snahou je neustále dosahovat souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 

14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a tím plnit požadavky integrovaného systému managementu. 



 

Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat veškeré potřebné 

zdroje k jeho efektivnímu fungování.  

PŘÍSTUP K OKOLÍ a PROSTŘEDÍ  

Společnost se zavazuje provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy v oblasti 

ochrany ŽP a kontrolovat jejich plnění. Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti 

s použitím našich služeb a výrobků. Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, 

služeb a výrobků na životní prostředí. Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými 

přírodními zdroji. Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.  Rozšiřovat 

mezi zaměstnanci povědomí o BOZP a ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci. Působit 

na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají 

zavedený systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. 

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ  

Touto schválenou a vyhlášenou Politikou SŘ se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. 

Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení integrovaného systému managementu. 

Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický. V rámci všech možností stále více 

minimalizujeme vznik odpadů a emisí. Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných 

technologických postupů se snažíme zabránit plýtvání přírodními zdroji. 

Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech společnosti. 

Přispívat ke zlepšení životního prostředí a eliminovat negativní vlivy. Dodržovat požadavky platné 

legislativy v oblasti životního prostředí 

CÍLE KVALITY, BOZP A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU  

Představitel managementu pro SŘ zpracovává a předkládá k odsouhlasení poradě vedení roční cíle 

jednotlivých částí integrovaného systému řízení, kterými konkretizuje aktuální Politiku SŘ. Cíle jsou 

stanoveny s přímou odpovědností za procesy zařazené do integrovaného systému. Cíle jsou měřitelné, 

konkrétní a zohledňují současné a budoucí potřeby společnosti a trhů. Plnění těchto cílů je pravidelně 

posuzováno v rámci přezkoumání systému managementu.  

STRATEGICKÉ ZAMĚŘENÍ  

Společnost pružně reaguje na cíle a úkoly, které vychází z bezprostředního urgentního požadavku 

zainteresovaných stran. Jejich plnění nesnese odkladu a je tedy třeba tyto cíle bezodkladně řešit při 

poradách vedení, vyhodnotit způsob plnění cíle a přijmout patřičná opatření plynoucí z tohoto plnění. 

Příkazy přijaté na základě plnění operativních cílů není zvykem opakovat, jejich plnění je podmínkou 

zachování pracovního místa a zařazení.  

ZÁVĚR  

Strategie a politika SŘ společnosti T-Technology s.r.o. jednoznačně čerpá z požadavků norem ČSN EN 

ISO 9001:2016, ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 14001:2016 a prostřednictvím těchto norem 

zaručuje přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou úroveň, kvalitu a respekt k 

životnímu prostředí. 

Za společnost T-Technology  

Ing. Eugen Elterlein  Mgr. Jiří Douša, MBA  Ing. Vladimír Štarman 


