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Vrcholové vedení akciové společnosti RGV, a.s., se rozhodlo akceptovat pro své 
realizované činnosti a stanoveném kontextu 

- Montáž, opravy, údržba a servis vyhrazených elektrických zařízení 
- Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 
- Projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích 

prací na nich a jejich odstraňování v rozsahu technologických zařízení staveb.  
 
požadavky norem pro kvalitu, environment a bezpečnost práce jako funkčního 
integrovaného systému a z něj plynoucích níže uvedených závazků 

� Ve vztahu k zákazníkům a ostatním partnerům prosazovat kvalitu prací a trvalý zájem 
na zlepšování vlastních činností, procesů a celého systému řízení za účelem jeho 
neustálého zlepšování. Na oplátku rovněž očekáváme slušné a korektní zacházení a 
rovnocenný partnerský přístup.  

� Komunikovat otázky kvality, bezpečnosti práce a ekologických podnětů, pro dosažení 
shody v oblasti potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran. Zejména oblast 
bezpečnosti práce bude projednávána s pracovníky, případně jejich zástupci. Bude 
zajištěna jejich spoluúčast při řešení otázek bezpečnosti práce. 

� Zlepšovat spolupráci s externími zainteresovanými stranami, především pro zajištění 
ochrany životního prostředí, bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance 
jako společného zájmu pro předání o něco málo lepších výsledků dalším generacím.  

� Realizovat činnosti směřující k odstraňování či minimalizaci rizik, neshod a vad, tak 
jako dodržování zásad bezpečnosti při práci k prevenci pracovních úrazů. Toho 
dosáhneme inovací naší technické základny a uplatňováním dostatečných opatření pro 
zlepšování technologické kázně a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, jako 
základní kámen pro zajištění prevence před úrazy a nemocemi z povolání, prevence 
znečišťování a dopadů životního prostředí u všech dotčených stran a jiných 
specifických závazků. 

� Podporovat všechny zlepšovací programy a činnosti směřující k dosažení stavu 
vysoké kvality a spolehlivosti všech firemních procesů napříč celým integrovaným 
systémem a nerozlišovat kvalitu, environmentální výsledky ani úroveň dosažené 
bezpečnosti práce. 

� Respektovat při řízení procesů a činností oprávněné zájmy partnerů, státní správy a 
samosprávy, platné legislativy České republiky a souvztažné legislativy Evropské unie, 
standarty, normy a jiné akceptovatelné požadavky zainteresovaných stran 
souvisejících s kvalitou, ochranou životního prostředí a riziky bezpečnosti práce jako 
závazek naší firemní kultury.  
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