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Politika kvality 

2021-2023 
 

Společnost EVECO Brno, s.r.o. se již od roku 1996 věnuje oblasti termického zpracování  
a energetického využití odpadů, čištění spalin a odpadních plynů, dodávek hořákových systémů, 
výměníků tepla a souvisejících technologií. EVECO Brno, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti 
předinženýringu, inženýringu, realizace a nájezdu i navazujícího servisu. 
 
Díky dlouholetým zkušenostem v oboru a úzké spolupráci s vědeckými a výzkumnými institucemi 
přináší nová, spolehlivá a ekologická řešení přispívající k ochraně životního prostředí a snižování 
investičních i provozních nákladů. 
 
Vedení společnosti EVECO Brno, s.r.o. v souladu se strategickými záměry společnosti, vyhlašuje 
následující Politiku kvality s cílem plně uspokojovat požadavky a očekávání zákazníků, vlastníka  
a všech zainteresovaných stran, neustále zvyšovat efektivnost systémů managementu kvality. 

Vedení organizace: 
1. Nese odpovědnost za efektivnost QMS. 
2. Stanovuje, hodnotí a dodržuje plnění schválených cílů QMS. 
3. Nese odpovědnost za integraci požadavků QMS do procesů společnosti. 
4. Plánuje a řídí hlavní procesy ve společnosti. 
5. Pravidelně analyzuje rizika. 
6. Hodnotí externí i interní aspekty, které mají vliv na plnění cílů QMS. 
7. Zajišťuje zdroje potřebné pro realizaci QMS a stanovených procesů. 
8. Komunikuje důležitost plnění QMS jak na interní, tak i externí úrovni. 
9. Nese odpovědnost za zvyšování kvality v rámci nabízených technologií a služeb.  
10. Zvyšuje zájem zaměstnanců na plnění úkolů, klade důraz na soustavné zvyšování odborných 

znalostí a dovedností zaměstnanců, hodnotí jejich výkonnost, uplatňuje osobní přístup 
k zaměstnancům. 

11. Vyžaduje prokázání kvality produktů i služeb od externích spolupracovníků. 
12. Vyhodnocuje efektivitu určených procesů a zavádí opatření pro neustálé zlepšování efektivnosti 

QMS. 
13. Vymezuje a chrání aktiva společnosti.  
14. Realizuje všechny své činnosti v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a jinými legislativními 

či technickými předpisy. 
 
Neustálým zvyšováním kvality technologií a služeb chce společnost EVECO Brno, s.r.o. zaujmout 
místo mezi předními firmami v oblasti ekologického zacházení s odpady a jejich zpracování v rámci ČR 
s cílem uplatnění svých produktů a služeb na zahraničních trzích. Společnost se zavazuje plnit zákonné 
požadavky. 
 
Tento dokument vstupuje v platnost dnem podpisu jednatelem společnosti EVECO Brno, s.r.o. 
Dokument musí být podroben přezkoumání jeho adekvátnosti a aktuálnosti vedením společnosti jednou 
za 3 roky. Dojde-li při přezkoumání k jeho změně, je povinností jednatele seznámit všechny 
zaměstnance s těmito změnami. 
 
 
V Brně, dne 11.1. 2021      

     …..……………………. 
Ing. Jan Krišpín 

                                  jednatel           


	Vedení organizace:

