Integrovaná politika Vegacom a.s.
Společnost Vegacom a.s. má dlouholetou tradici a je jedním z nejvýznamnějších domácích dodavatelů
profesionálních služeb v oblasti komunikačních sítí a informačních a bezpečnostních technologií. Poskytuje
ucelená řešení počínající odborným poradenstvím přes zpracování projektu a jeho realizaci
až po následný servis v ČR i zahraničí.
Na základě dosavadních zkušeností a z výsledků podnikání, považuje vedení společnosti za nezbytné
neustálé zvyšování kvality a bezpečnosti svých služeb při současném rozšiřování jejich portfolia.
Pro zajištění vysoké kvality služeb a dodávaných výrobků uplatňuje vedení společnosti Vegacom a.s.
integrovaný systém managementu kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ISO 14001),
bezpečnosti práce (OHSAS 18001) a Českého obranného standardu (ČOS 051672).
Vedení společnosti se zabývá připomínkami státní správy, zaměstnanců a veřejnosti týkající se vlivu
podnikatelské činnosti na životní prostředí a bezpečnost práce. Integrální součástí této orientace je
důsledné uplatňování požadavků systému pro zajištění udržení vysokého standardu a zabezpečování
oblastí řízení, pro jejich podporu přijalo vedení společnosti Vegacom a.s. následující politiku ve vztahu k:

Vlastníkům
Efektivním využíváním personálních, technických a technologických možností budeme atraktivní investiční
příležitostí nabízející dlouhodobě optimální poměr výnosů a rizika. Neustálým zlepšováním zavedených
systémů managementu a vyhodnocováním jejich efektivnosti, účelným využíváním personálních,
technických a technologických možností, budeme přispívat ke zhodnocení investice vlastníka.

Obchodním partnerům
Obchodní strategie je orientována na vysokou kvalitu produkce u poskytovaných služeb a uplatňování
korektní a čestné komunikace se všemi partnery. Cílem vedení společnosti Vegacom a.s. je poskytovat
plně profesionální služby a stát se tak díky nim přirozenou volbou spolehlivého partnera, znalého
a schopného dodat kvalitní služby za vysoké úrovně bezpečnosti a vytvářet přidanou hodnotu. Pro
zákazníky chceme být spolehlivým a vyhledávaným partnerem, vytvářejícím dlouhodobá partnerství.
Při činnostech jsou a budou vždy uplatňovány nejen legislativní požadavky na ochranu životního prostředí,
bezpečnosti práce, ale budou respektovány i zvláštní požadavky jiných dotčených institucí a občanů.
Při realizaci zakázek je přednostně používán ekologický materiál (tam kde je to možné) při současné
preferenci dodavatelů se zavedeným systémem managementu či ekologicky smýšlejícími.
Svoji činnost v oblasti realizace služeb budeme vždy provádět s ohledem na minimalizaci možných rizik
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahující se nejen na zaměstnance, ale i okolí.
Pro naše dodavatele chceme být srozumitelným odběratelem, se vztahy založenými na principu vzájemné
perspektivy.

Zaměstnancům
Prioritou vedení společnosti Vegacom a.s. je být zaměstnavatelem s trvale atraktivním místem pro práci,
s příznivým poměrem mezi časem, dovednostmi a úsilím na straně zaměstnance, a odměnou a uznáním
na straně společnosti Vegacom a.s.
Umožňováním zvyšování kvalifikace zaměstnanců chceme zlepšovat jejich profesionalitu a současně tyto
motivovat ke zvýšení loajality ke společnosti a zlepšování firemní kultury. Pomáhat tak k oboustrannému
perfektnímu zvládnutí procesů a činností v zabezpečování kvality a oblasti ochrany životního prostředí.
Důležitým úkolem je neustálé zlepšování pracovního prostředí, zlepšování péče o zaměstnance
a vybavenost zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto hodnoty vedení
společnosti Vegacom a.s. podporuje motivačním a sociálním programem.

Veřejnosti
Společnost Vegacom a.s. usiluje být odpovědnou součástí české společnosti, vědomou si svých závazků
vůči svému okolí. Uvědomělým přístupem, účelným a hospodárným využíváním vody, energií, pohonných
hmot a materiálů při všech vytvářených činnostech, chtějí přispívat všichni zaměstnanci Vegacom a.s. ke
snižování spotřeby neobnovitelných energetických zdrojů, předcházení vzniku odpadů a snižování jejich
produkce, stejně tak i emisí a tím pomáhat spoluvytvářet pozitivní obraz společnosti s udržitelným rozvojem
vůči veřejnosti.
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