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Organizace ENERGOLAND spol. s r. o. usiluje o dosažení pozice spolehlivé a vyhledávané firmy v oblasti: 

Projekce, montáže a rekonstrukce technologických celků transformačních stanic všech napěťových hladin 

včetně oprav. Dále se zabýváme výstavbou a rekonstrukcí venkovních i vnitřních transformačních rozvoden 

napěťových hladin 6, 10, 22, 35KV, včetně oprav. Zajišťujeme také poradenskou službu v oblasti elektro, 

kompletní projektovou dokumentaci, včetně zajištění inženýrské činnosti, kabelová vedení NN a VN, vrchní 

vedení NN a VN, elektroinstalace průmyslových a hospodářských objektů, revize výchozí i periodické, smluvní 

údržbu energetického zařízení, zemní práce a bourací práce. 

 

Dlouhodobým a trvalým cílem organizace ENERGOLAND spol. s r. o. je poskytování kvalitních služeb, které 

budou v plné míře uspokojovat široký okruh našich zákazníků s důrazem na kvalitu. Chceme, aby i nadále 

dobré jméno naší organizace, které jsme odborností a kvalitou služeb získali, neustále udržovali v podvědomí 

našich zákazníků a odborné veřejnosti, která se i bez reklamy bude k naší organizaci vracet. 

 

Jsme si vědomi, že stabilní kvality, bezpečnosti informací, práce a ochrany životního prostředí a spolehlivosti 

můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou, která se týká veškerých aktivit naší organizace při optimální 

produktivitě a rentabilitě práce se zachováním pružné reakce na požadavky zákazníků a spolehlivosti při jejich 

naplňování. 

 

Aby byly výše uvedené záměry realizovány, je nutné řízením organizace a objektivními informacemi získat 

všechny pracovníky pro tuto politiku integrovaného řízení a spolehlivosti pro její naplňování. Proto je úkolem 

každého pracovníka vykonávat svou práci v bezvadné kvalitě, bezpečně a bez neshod. 

 

Již od počátku založení organizace byla plná angažovanost v problematice kvality, bezpečnosti informací práce 

a ochrany životního prostředí a i nadále chceme v tomto nastaveném trendu pokračovat a vytvářet veškeré 

předpoklady pro zavedený integrovaný systém managementu podle normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001 a v následujících letech tuto vysokou úroveň naší práce, kvality a bezpečnosti informací a práce a 

ochrany životního prostředí úspěšně obhajovat a neustále zlepšovat. 

 

Tato činnost nás nejen zavazuje k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality 

našich procesů a služeb, bezpečnosti informací, ale také k zabezpečení péče o 

životní prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování legislativy 

a zajištění pracovníkům nejen perspektivní ale i zajímavou práci. 

 

Petr Landsmann a Blanka Šrůtková 

V Srnojedech, dne 09. 08. 2012 


