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SPoleČnost EVECO BTo,__s,r.o. se již od roku 1996 věnuje oblasti termického zpracováni
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 Óutasii předinžúýringu,
inženýringu, r ealizace a náj ezdu i navaz uj íc ího s ervi su.

DÍkY dlouholeqým zkušenostem v oboru a úzké spolupráci s vědeckými a výzkumnými institucemi přináší
nová, sPolehlivá a ekologická řešení přispívající k ochraně životníňo prosiredí a snižování investičních i
provozních nákladů.

V Posledním období sPolečnost EVECO Brnoo s.r.o. evidovala nanistající tlak změn vyvolaných novou
Politikou Evropské Unie v oblasti udržitelnosti - Green Deal, Fit-for-55, novelizace BU-ETS, uŇíkové clo,
EvroPská taxonomie apod. CÍle kvality zohledňují výše uvedené a jejich vizí je efektivně a s vysokou kvalitou
PoskYtovat zákazníkům služby, které jim pomohou tyto změný ustát a Údrzitetnc prosperovat v dalších
desetiletích.

Vedení sPoleČnosti EVECO Brno, s.r.o. v souladu se strategickýmizáměry společnosti, vyhlašuje následující
Politiku kvality s cílem plně uspokojovat požadavky a očekávaní zákazniki, vlastníka
a vŠech zainteresovaných stran, neustále zvyšovat efektivnost systémů managementu kvality.
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Se zavazuje nést odpovědnost za efektivnost QMS.
Stanovuje, hodnotí a dodržuje plnění schválených cílů QMS.
se zavazuje nést odpovědnost za integraci požadavků QMs do procesů spoleěnosti.
Plánuje a řídí hlavní procesy ve společnosti.
Prav ide lně analy zuj e rizika.
Hodnotí externí i interní aspekty, které mají vliv na plnění cílů QMS.
Zajišťuje zdroje potřebné pro realizaci QMS a stanovených procesů.
komunikuje důležitost plnění QMs jak na interní, tak i extemí úrovni.
Se zavazuje nést odpovědnost za zvyšování kvality v rámci nabízených technologií a služeb.
ZvYŠuje zájem zaměstnancŮ na plnění úkolů, klade důraz na soustavné zvyšováni odborných znalostí a
dovedností zaměstnanců, hodnotí jejich výkonnost, uplatňuje osobní přístup k zaměstnanóům.
vyžaduje prokazáni kvality produktů i služeb od externích spolupracovníků.
VYhodnocuje efektivitu urČených procesů azavádíopatření pro neustálé zlepšování efektivnosti QMS.
Vymezuje a chrání aktiva společnosti.
Realizuje vŠechny své Činnosti v souladu s příslušnými zÁkony,nařízeními a jinými legislativními či
technickými předpisy.

EVECO Bmo, s.r,o. Dokument
společnosti jednou za 3 roky.
všechny zaměstnance s těmito

Neustálým zvYŠováním kvality technologií a služeb chce společnost EVECo Bmo, s.r.o. zaujmout místo
mezi Předními Íirmami v oblasti ekologického zacházení s Óapady a jejich zpracování v rámci čR s cílem
uPlatnění svých Produktů a služeb nazahraniěnichtrzích, spotóenóst še-zavaiujeplnit zákonné požadavky.

Tento_dokument vstupuje v platnost dnem podpisu jednatelem společnosti
musí být podroben přezkoumání jeho adekvátností a aktuálnosii vedením
Dojde-li při přezkoumání kjeho změné,je povinností jednatele seznámit
změnami.

V Brně, ďne31.3,2021

ng. Jan Krišpín' jednatel


