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Vaněk - výroba nábytku spol. s r.o. ENERGETICKÁ POLITIKA 

 

Politika managementu hospodaření s energií (EnMS) ve společnosti Vaněk - výroba nábytku 

spol. s r.o. se týká efektivity procesu výroby energie a jejího rozvodu do míst spotřeby a 

efektivity v oblasti spotřeby energie.  

Pro zajištění trvalých efektů při zvyšování energetické účinnosti implementujeme a budeme 

provozovat systém řízení, který vychází z normy ČSN EN ISO 50001 - Systémy 

managementu hospodaření s energií. 

Společnost Vaněk - výroba nábytku spol. s r.o. v areálu v Pavlově provádí výrobu nábytku 

převážně s využitím elektrické energie. Uvědomujeme si, že elektřina je jednou 

z nejušlechtilejších forem energie, jejíž výroba významně ovlivňuje životní prostředí. Naším 

cílem je optimalizovat užití energie ve výrobním procesu, což následně povede ke snížení 

negativních dopadů této průmyslové výroby na životní prostředí. Zajištění efektivního 

využívání energií při výrobě nábytku pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti naší 

společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti.  

Vedení společnosti Vaněk - výroba nábytku spol. s r.o. vychází v rámci své strategie řízení 

výroby a hospodaření s energií z níže uvedených zásad politiky managementu energií: 

1. Energetická politika je vytvořena s cílem stanovit rámec pro určování a přezkoumávání 

energetických cílů a cílových hodnot. 

2. Předmětem systému managementu hospodaření s energií je výroba energie pro zásobování 

výrobních provozů a souvisejících provozů, systém rozvodu a užití energie ve výrobních 

provozech.  

Vedení společnosti Vaněk - výroba nábytku spol. s r.o. se v rámci své strategie při 

hospodaření s energií a v souladu se strategickými záměry rozhodlo vyhlásit tuto energetickou 

politiku a závazky z ní vyplývající: 

1. Zavazujeme se, tam, kde je to možné a efektivní, k plnění závazku dlouhodobého 

zvyšování energetické účinnosti. Budeme přijímat opatření zaměřená na průběžné 

zlepšování energetické náročnosti, monitorování, měření výsledků a tvoření plánů na 

efektivnější využívání energie. 

2. Zavazujeme se k zajišťování dostupnosti informací a všech zdrojů nezbytných pro 

dosahování cílů a cílových hodnot. 

3. Zavazujeme se k plnění všech aplikovatelných požadavků vztahujících se k energetickým 

aspektům, ať se jedná o požadavky legislativy nebo požadavky přijaté organizací. 

4. Budeme vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této energetické politiky a 

zajišťovat odpovídající zdroje pro systém managementu hospodaření s energií. 

5. Poskytneme účinnou pomoc, informační, finanční a materiální zajištění a školení svým 

zaměstnancům všude tam, kde je indikována potřeba k úspěšnému zajištění naplnění 

energetické politiky. 
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Politika řízení hospodaření s energiemi je závazná pro všechny zaměstnance Vaněk - výroba 

nábytku spol. s r.o. a musí být vedeny záznamy o tom, že je sdělována všem osobám 

pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením. Pravidelné přezkoumávání a aktualizování 

energetické politiky probíhá každoročně v rámci procesu přezkoumávání účinnosti systému 

hospodaření s energiemi vrcholovým vedením společnosti Vaněk - výroba nábytku spol. s r.o. 

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a 

odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené energetické politiky. 

 

 

V Pavlově dne 1. února 2014 
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 Pavel Vaněk, jednatel Michal Vaněk, jednatel 

 

 


