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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Pro zákazníky. Být špičkovým dodavatelem nejefektivnějších řešení a služeb optimalizujících technicko-ekonomické ukazatele při 
výstavbě, obnově, modernizaci a provozování nových i stávajících energetických výrobních zdrojů při dodržování pravidel etiky 
podnikání, všudypřítomného zájmu o zákazníka a s ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Pro zaměstnance. Být zaměstnavatelem náročným, ale zároveň respektujícím a oceňujícím přínos každého jednotlivce tak, 
aby bylo dosaženo souladu cílů společnosti s potřebami zaměstnanců, zaměstnavatelem posilujícím vědomí odpovědnosti 
zaměstnanců za ochranu životního prostředí a vytvářejícím předpoklady pro šetrné chování k životnímu prostředí a zajišťujícím 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Pro dodavatele. Být náročným, ale zároveň seriozním partnerem při obchodní spoluprácí, partnerem posilujícím vědomí 
odpovědnosti za ochranu životního prostředí a vytvářejícím předpoklady pro šetrné chování k životnímu prostředí a požadujícím 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

I&C Energo a.s. 
je významným dodavatelem 
high-tech služeb a řešení 
optimalizující provoz 
elektroenergetických 
výrobních zdrojů.

Vedení I&C Energo a.s. 
prosazuje a požaduje plnění 
poslání a hodnot společnosti. 

Vedení I&C Energo a.s. 
se zavazuje k plnění požadavků 
systému managementu jakosti, 
environmentálního systému 
managementu a systému 
managementu BOZP, k jejich 
neustálému zlepšování a 
zvyšování efektivnosti. 

Vedení I&C Energo a.s. 
vítá podněty všech 
zaměstnanců pro zlepšování 
ve všech oblastech života 
společnosti.

HODNOTY SPOLEČNOSTI
Dokonalost – Rychlost – Zákaznický přístup. Stanovujeme si a řešíme obtížné úkoly. Při jejich řešení usilujeme o dokonalost 
a odvádíme vždy stoprocentní práci. Rychlost vnímáme jako konkurenční výhodu znamenající významný přínos. Vždy usilujeme 
o zákaznický přístup – odmítáme byrokracii a všechny návyky byrokracii připomínající.
Důvěra – Odpovědnost – Motivace. Máme důvěru v ostatní a přenášíme na ně pravomoci. Vyhýbáme se překážkám bránícím 
v komunikaci. Přijímáme nápady bez ohledu na jejich zdroj. Uvědomujeme si svou osobní odpovědnost za dosažení výsledků 
a své závazky vyplývající z důvěry a prostředků nám svěřených. Podle toho se také chováme a rozhodujeme. Nacházíme v sobě 
dostatek energie motivovat a povzbuzovat ostatní.
Lidský potenciál. Naši zaměstnanci jsou základním zdrojem naší síly. Vytváříme příležitosti pro jejich seberealizaci, uspokojování 
jejich potřeb a podmínky k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví řízením rizik v oblasti BOZP. 
Šetrnost k životnímu prostředí. Vykonáváme všechny aktivity společnosti s ohledem na ochranu životního prostředí a jeho 
udržitelný rozvoj, trvale je přezkoumáváme z hlediska dopadů na životní prostředí s cílem jejich minimalizace.
Integrita. Směřujeme veškeré chování a jednání jednotlivců i útvarů společnosti ke společným cílům společnosti; týmová práce 
je přitom důležitým prostředkem dosahování cílů.
Respektování zákonných, jiných a obecně platných předpisů. Trvale usilujeme o naplnění zákonných a jiných požadavků, které 
se na nás vztahují a to včetně oblasti ochrany životního prostředí a oblasti BOZP.
Rovné příležitosti. Poskytujeme rovné příležitosti, základním kritériem je vždy schopnost.
Čestné jednání. Ctíme čestné jednání jako základní morální hodnotu.

Vedení společnosti I&C Energo a.s. definuje Politiku v Poslání a Hodnotách společnosti.


