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Firma Rizzo Associates Czech má stanovený předmět podnikání v těchto oborech: 

- inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
- grafické práce a kresličské práce, 
- projektová činnost ve výstavbě, 
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd – energetiky, 
- příprava a vypracování technických návrhů, 
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 

 

Vedení firmy Rizzo Associates Czech, a. s tímto deklaruje následující politiku kvality: 

Systém managementu kvality je vytvořen a udržován tak, aby byl funkční, účinný  
a aby splňoval všechny požadavky mezinárodní normy (ČSN) EN ISO 9001:2015. 

Výstupní projektová dokumentace (zprávy, výpočty, výkresy apod.), která je výsledkem 
inženýrsko-technických činností firmy Rizzo Associates Czech, a. s., tj. výsledkem 
jednotlivých projektů, musí být zpracována tak, aby v každém případě bylo dosaženo 
a prokázáno, že: 

a) jsou splněny veškeré požadavky a je vyhověno všem kritériím bezpečnosti  
a spolehlivosti tak, jak jsou specifikovány v příslušných legislativních předpisech  
a v normativně technické dokumentaci, 

b) jsou splněny požadavky jaderné bezpečnosti a kultury jaderné bezpečnosti u projektů 
souvisejících s jadernou bezpečností, tak jak jsou specifikovány v příslušných 
legislativních předpisech a normativně technické dokumentaci, 

c) jsou splněny požadavky, specifikované zákazníkem v zadání požadovaných činností, 
d) výsledné řešení je ekonomicky i technicky optimální. 
Cílem politiky kvality firmy Rizzo Associates Czech, a. s. je: 

− minimalizace příp. věcných vad ve výstupní dokumentaci a jejich rychlé a efektivní 
odstranění a prevence, 

− transparentnost a doložitelnost všech činností souvisejících se zpracováním výstupní 
projektové dokumentace v souladu s požadavky příslušných legislativních předpisů a 
normativně technické dokumentace, 

− zabezpečení vysoké kultury zpracování jednotlivých projektů a speciálně kultury jaderné 
bezpečnosti, 




