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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU 

OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě mezi lídry v segmentu elektromontáží v České republice. Poskytuje 
komplexní dodávky v oblase projektování, výstavby a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden 
a transformoven. Zajišťuje pohotovostní havarijní službu v rámci distribuční a přenosové soustavy a tutéž službu 
poskytuje také soukromým elektrárnám využívající obnovitelné zdroje a rovněž městům a obcím při provozu veřejného 
osvětlení. V roce 2017 se společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. stala autorem unikátního technologického projektu 
Smart City Polygon neboli Chytré město. V rámci areálu společnose byl vybudován ukázkový polygon, jehož cílem je 
propagace smart technologií a jejich aplikace na běžný chod měst a obcí. Společnost OMEXOM GA Energo 
s.r.o. pokrývá svou dodávkou kompletní realizaci systému Smart City – od studie proveditelnose, přes projektovou 
přípravu, instalaci, zaškolení až po následný servis a údržbu. 

Jedním ze základních principů, na nichž stojí veškerá činnost společnose, je kvalita přinášených řešení. Velký důraz 
proto klade na profesionalitu týmu a využio moderních technologických postupů a zařízení. Takovým je například 
náhradní přenosová trasa, tzv. systém nouzových stožárů pro dočasný přenos elektrické energie. 

Společnost zahájila svou činnost v roce 1993, nyní má 14 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM 
Slovensko s.r.o.  

V roce 2015 přistoupila společnost ke značce OMEXOM patřící do největšího stavebně koncesního holdingu světa – 
skupiny Vinci. Značka propojuje 250 obchodních jednotek zabývajících se přenosem, distribucí a transformací 
elektrické energie ve 40 zemích. V rámci koncernu dochází k vzájemné podpoře a přeshraniční spolupráci. 

Vedení společnose OMEXOM GA Energo s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a udržení kvalitních 
obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavených na důvěře, kvalitě a spokojenose. 

Obchodní filosofie společnose OMEXOM GA Energo s.r.o. je ve vztahu společnose k zákazníkům dlouhodobě 
definovány především následujícími kritérii: 

• Maximální vstřícnost vůči zákazníkům, snaha vždy plně vyhovět jejich požadavkům. 

• Využio špičkových technologií výroby a montáží a aplikace nových technických trendů. 

• Usilování o neustálé zlepšování a zefekevňování realizace poskytovaných služeb 

• Provádění veškerých činnoso plně v souladu s platnými právními předpisy. 

• Neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich moevace.  

• Péče o dobrou spolupráci s dodavateli. 

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. si svojí dosavadní činnoso vybudovala u odběratelů a obchodních partnerů velmi 
vysoký kredit. Uvedenou skutečnost dokládá velký počet realizovaných stavebních zakázek - stavby pro státní i 
komerční sféru v tuzemsku i zahraničí, získaných v celé řadě případů v rámci náročných výběrových řízení. 

Cílem rozhodnuo managementu společnose OMEXOM GA Energo s.r.o. o zavedení a udržování systému managementu 
v souladu s ustanoveními norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 a SCC (Sicherheits Cerefikat 
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Contractoren) je další zdokonalení a zlepšení služeb zákazníkům, naplnění všech právních požadavků a zvýšení 
efekevity fungování celé organizace.  

Od vrcholového managementu je vyžadován proakevní přístup a zároveň je odpovědnost sdílena všemi zaměstnanci. 
Jsou zohledňovány potřeby koncových uživatelů a životnost produktů v návaznose na kontrolu řízení dodavatelského 
řetězce. Všechny činnose firmy jsou vykonávány s maximálním ohledem na dodržení bezpečnose a ochrany zdraví při 
práci, v jehož rámci byly stanoveny role odpovědnose a pravomoci tak, aby tyto byly nedílnou součáso celkové 
odpovědnose vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.  

Společnost se neustále snaží zlepšovat systém managementu BOZP a plnit příslušné právní předpisy a požadavky 
v této oblase. Týká se to nejen předpisů a požadavků, které jsou na společnost kladeny právními předpisy, ale i těch, 
ke kterým se přihlásila. Idenefikuje a řídí své chování a jeho vliv na bezpečnost práce. Provádí prevenci před úrazy 
a snaží se efekevně uplatňovat bezpečnostní opatření, která omezují riziko úrazů, poškozování zdraví a předcházejí 
případné havárii. Společnost se snaží u svých zaměstnanců zajiset pochopení a akceptaci polieky a posilovat jejich 
vlastní zodpovědnost za své zdraví a zdraví ostatních kolegů. Proto společnost svým zaměstnancům umožňuje 
projednávání otázek BOZP a spoluúčast a zajišťuje systém pravidelného vzdělávání a trvalého zvyšování 
jejich uvědomění a získávaní potřebných znaloso v této oblase. Tato snaha je odměněna minimalizací výskytu nehod a 
úrazů. Společnost uplatňuje vysoké nároky na bezpečnost práce i u svých dodavatelů. V neposlední řadě si 
stanovuje cíle a programy pro neustálé zlepšování oblase BOZP a pravidelně přezkoumává vhodnost a přiměřenost 
vyhlášené polieky.	

Management společnose OMEXOM GA Energo s.r.o. se dále zavazuje k neustálému zlepšování systému 
environmentálního managementu, prevenci znečišťování a implementaci systému managementu hospodaření 
s energií. V maximální míře bude nadále zajišťována ochrana přírodních zdrojů a trvale prosazován trend snižování 
produkce odpadů v poměru k objemu výroby, a to zejména odpadů nebezpečných. I v oblase environmentu 
poskytujeme svým zaměstnancům pravidelné vzdělávání a trvale zvyšování jejich uvědomění a získání potřebných 
znaloso této oblase. Organizace se snaží předcházet vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně 
se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnose zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří 
mají vyřešen proces recyklace, likvidace odpadů a obnovitelnost zdrojů. 

K naplnění stanovené polieky se management společnose OMEXOM GA Energo s.r.o. zavazuje neustále zdokonalovat 
a zlepšovat efekevitu systému managementu, včetně stanovení závazných cílů, cílových hodnot a programů. Vedení 
společnose získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnose ke zlepšování a rozvíjení systému 
managementu, bude rozvíjet neustále jejich schopnose a dovednose a svojí osobní angažovanoso a trvalou akevitou 
jím půjde příkladem. 

Polieku systému managementu bude organizace OMEXOM GA Energo s.r.o. sdělovat všem osobám pracujícím pro 
nebo jménem organizace a bude ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Polieku systému 
managementu bude organizace vhodnými způsoby sdělovat veřejnose, orgánům státní správy a samosprávy 
a zákazníkům prostřednictvím svých webových stránek. 

V Plzni 01. 09. 2020 

Schválil: Zdeněk Židek, jednatel společnose 

 Václav Hubač, jednatel společnose 

 Ing. Aleš Uldrych, jednatel společnose


