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Příkaz Prezidenta č. 7/2017 President´s Order No. 7/2017 

  

  

Věc:  Integrovaná politika jakosti, 

environmentu, bezpečnosti práce, kontinuity 

činností, bezpečnosti informací, managementu 

energií a organizace letiště LKVO  

Subject: Integrated company policy of 

quality,environmental and safety and healthy of 

the work, business continuity, information 

security, energy management and LKVO 

airport organisation 

  

1)     VYHLAŠUJI 1) I DECLARE  

PP oo ll ii tt ii kk uu   ii nn tt ee gg rr oo vv aa nn éé hh oo   ss yy ss tt éé mm uu   

mm aa nn aa gg ee mm ee nn tt uu ,,  

II nn tt ee gg rr aa tt ee dd   MM aa nn aa gg ee mm ee nn tt   SS yy ss tt ee mm   

pp oo ll ii cc yy ,,   

která je uvedena v příloze č. 1 tohoto příkazu. that is contained in the Enclosure No. 1 to this Order. 

  

2) UKLÁDÁM 2)      I ORDER  

  

2.1 Seznámit s integrovanou politikou všechny 

zaměstnance AVA a.s. 

2.1 To inform on this integrated company policy all 

employees AVA a.s. 

Zodpovídají:  viceprezidenti a ředitelé Persons in charge: vice-presidents and directors 

Termín: do 31.5.2017 Deadline: until  May 31
st
, 2017 

  

3)      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3)      FINAL PROVISIONS 

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání. Zároveň se ruší 

platnost PP č. 11/2015. 

The order becomes effective on the day of its issue.  

Issue of this order voids PO No. 11/2015. 

  

  

Odolena Voda dne 5.5.2017 Odolena Voda May 5, 2017 

  

  

 Giuseppe Giordo 

 CEO 

  

 

 

 

Zpracoval: útvar QMS Prepared by: QMS dpt. 

http://aeronet/QM/zen%20dokumentace/Prikazy%20prezidenta/2015/11/11-15.pdf
http://aeronet/QM/zen%20dokumentace/Prikazy%20prezidenta/2015/11/11-15.pdf
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INTEGROVANÁ POLITIKA JAKOSTI, ENVIRONMENTU, BEZPEČNOSTI PRÁCE, KONTINUITY 

ČINNOSTÍ, BEZPEČNOSTI INFORMACÍ, MANAGEMENTU ENERGIÍ A ORGANIZACE LETIŠTĚ 

LKVO  

Vedení společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zavazuje osobně a v maximálním možném rozsahu poskytovat svým zákazníkům 

výrobky a služby, které splňují a pokud možno překročují očekávání zákazníků ve výkonnosti a konkurenceschopnosti.   

Všichni zaměstnanci AERO Vodochody AEROSPACE a.s. jsou osobně zavázáni k realizaci cílů, programů a úkolů vedoucích k podpoře 

integrovaného systému řízení v souladu s požadavky norem ISO9001, AS9100D, ČOS 051622 (AQAP 2110), ISO14001, OHSAS 18001, 

ISO 50001, ISO 22301, ISO 27001 k souladu s dlouhodobou strategií společnosti definovanou vlastníkem, k souladu s požadavky zákazníků, 

s ohledem na zásady bezpečnosti a spolehlivosti výrobků leteckého průmyslu a flexibilitu poprodejních služeb, k zajištění připravenosti společnosti 

řešit jakékoliv typy a úrovně závažnosti mimořádných událostí, které by mohly vést nebo vedou k narušení nebo přerušení činností společnosti a k 

zajištění bezpečnosti informací, které pro naplnění svých podnikatelských cílů a aktivit a legislativních a smluvních požadavků společnost AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. vytváří, zpracovává a udržuje. 

 

Tímto závazkem AERO Vodochody AEROSPACE a.s. zajišťuje dlouhodobou zaměstnanost a zúročuje investici vlastníků a úsilí zaměstnanců. 

V rámci tohoto závazku je kladen maximální důraz na zásadní roli všech zaměstnanců v rámci integrovaného systému řízení a je nutná jejich 

maximální odpovědnost při plnění zadaných úkolů, které přispívají v rámci společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. k úspěšnému řešení 

úkolů a rozvoj společnosti. Integrovaný systém řízení společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je dynamickým nástrojem založeným na 

principech neustálého zlepšování, štíhlé výroby a je realizován s ohledem na environmentální aspekty související s podnikáním společnosti AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. 

 

Tento závazek bude dále naplňován  

 Zabezpečením a dodržováním veškerých legislativních povinností souvisejících s předmětem podnikání společnosti a dodržováním 

požadavků v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. 

 Neustálým vyhledáváním rizik, jejich identifikací a přijímáním opatření k jejich odstranění nebo omezení. 

 Trvalým a efektivním zlepšováním pracovních podmínek pro zaměstnance a pracovníky dodavatelů v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a 

požární ochrany. 

 Poskytováním nutných informací o správném nakládání s výrobky všem stranám. 

 Pravidelným vyhodnocováním pracovních úrazů a usilováním o eliminaci úrazů, nehod a nebezpečných situací. 

 Trvalou motivací a vedením zaměstnanců k odpovědnosti, k termínovanému plnění úkolů, aplikaci principů štíhlé výroby a správnému 

přístupu k zajišťování požadavků v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. 

 Podporováním a motivováním zaměstnanců společnosti k odpovědnému plnění úkolů spojených s ustavením, zaváděním, provozováním, 

monitorováním, přezkoumáváním, cvičením, udržováním a kontinuálním rozvojem efektivního a funkčního systému řízení kontinuity 

činností (Business Continuity Management System, BCMS). Cílem implementace systému řízení kontinuity činností v podmínkách 

společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je: minimalizace doby přerušení klíčových procesů, realizujících a podporujících 

dosahování stanovených obchodních a strategických cílů společnosti a dále identifikace potenciálních rizik a dopadů na klíčové procesy a 

přijmutí opatření na snížení rizik, která mohou jednotlivé procesy a činnosti přerušit, popřípadě omezit. 

 Ustanovením, zavedením, provozováním, monitorováním, přezkoumáváním, udržováním a neustálým zlepšováním dokumentovaného 

systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System, ISMS). A to v kontextu podnikatelských aktivit a rizik 

společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., 

 Prosazováním dodržování zásad v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a principů štíhlé výroby 

u smluvních partnerů a upřednostňování smluvních partnerů se stejnými cíli. 

 Zaváděním systémových opatření/programů vedoucích k prevenci znečišťování životního prostředí a snižování energetické náročnosti 

provozů. 

 Kontinuálním zlepšováním chování společnosti k životnímu prostředí, zejména pak zvyšováním podílu materiálového a energetického využití 

odpadů a snižováním energetické náročnosti provozů. 

 Zajištění EnMS (Energetický management systém) bude naplňováno ustanovením, zavedením, provozováním, monitorováním, 

přezkoumáváním, udržováním a neustálým zlepšováním systému EnMS, a to v kontextu podnikatelských aktivit a rizik společnosti 

 Prosazováním a prohlubováním povědomí o politice společnosti u všech zaměstnanců tak, aby si byli vědomi z ní vyplývajících práv a 

povinností. 

 Zajištění dostatečných finančních zdrojů pro plánované investice do technické a provozní základny, zajištění odpovídajícího tempa inovací 

znalostí technických prostředků a služeb v souladu s leteckou legislativou EU. 

 Poskytováním kvalitních a bezpečných letových navigačních služeb pro tuzemské i zahraniční letecké operátory. 

 Udržení kvalitního technického a provozního zázemí společnosti. 

 Požadavky na systém jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a žádné neoprávněné změny nebo odchylky nejsou povoleny. 
 

 

 

  

D a v i d  P a c o l a  G i u s e p p e  G i o r d o  

PV IMS CEO 
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INTEGRATED COMPANY POLICY OF QUALITY, ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTHY OF 

THE WORK, BUSINESS CONTINUITY, INFORMATION SECURITY, ENERGY MANAGEMENT AND 

LKVO AIRPORT ORGANISATION  

 
The company AERO Vodochody AEROSPACE a.s. management undertakes to personally and to the maximum extent possible, provide their 

customers with products and services that meet, and preferably exceed, customer expectations in product performance and competitiveness. 

All employees at AERO Vodochody AEROSPACE a.s. are personally oblige to execute objectives, programs and tasks contributing to support of 

integrated management system to meets the requirements of ISO9001, AS9100D, ČOS 051622 (AQAP 2110), ISO14001, OHSAS 18001, 

ISO 50001, ISO 22301, ISO 27001 to meets long term company strategy defined by shareholders, to meets customer requirements and with respect 

to safety and reliability of aircraft industry products and flexibility of after sales services, to assure that Aero is prepared to deal with unexpected 

events (in terms of nature, severity, or frequency), that could lead to the disruption or interruption of the company’s critical activities, and ensuring 

the security of the information that AERO Vodochody AEROSPACE a.s. develops, processes, and maintains in order to achieve our business goals 

and operations and to fulfil the legislative and contractual requirements of AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. provides long term security of employment and investment for its employees and shareholders by this 

commitment. To do this it is recognised that all employees play a vital part within the integrated management system and by taking responsibility 

for their own work, contribute to AERO Vodochody AEROSPACE a.s. success and development. The integrated management system at AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. is a dynamic tool based on principles of continuous improvement, lean production and with the respect to 

environmental aspect of AERO Vodochody AEROSPACE a.s. business. 

This commitment will be further fulfilled by 

 Securing and compliance of all legislative obligations relating to the subject of the business of the company and compliance with the 

requirements in the field of safety and hygiene at work, and fire protection. 

 The constant search of the risks, their identification and realization of actions for their removal or limiting. 

 Continual and efficient improvement of working conditions for employees and staff of suppliers in the field of safety and hygiene at work, 

and fire protection. 

 Actively guiding, supporting and motivating each and every employee of the company to responsibly fulfill tasks and activities related to 

planning, establishment, implementation, operation, monitoring, reviewing, exercising, maintenance and continual improvement of an 

effective and functional Business Continuity Management System (BCMS). The goal of the Business Continuity Management System 

implementation within AERO Vodochody AEROSPACE a.s. is to minimize the period of an interruption of critical business processes, that 

execute and support the achievement of AERO’s strategic business goals and also identify potential risks and impacts to the assets and critical 

business processes, take the appropriate actions to minimize risks. 

 means of introducing, operating, monitoring, reviewing, maintaining, and improving on a continuous basis a documented Information 

Security Management System (ISMS), namely in the context of business operations and risks of AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

 The provision of the necessary information on the correct handling of products to all parties. 

 Regular evaluation of the accidents at work and seeking elimination of injuries, accidents and hazardous situations. 

 Permanent motivation and leadership of the staff to the responsibility of the performance of the tasks on time, application of the principles of 

lean production and the correct approach to ensuring the requirements in the field of safety and hygiene. 

 Promoting compliance with the principles in the field of safety and hygiene at work, fire protection, environmental protection and the 

principles of lean production of the partners and the prioritization of contractual partners with the same objectives. 

 Implementing a system of activities/programs leading to the prevention of pollution of the environment and by reducing the energy intensity 

of plants. 

 Continual improvement of the behavior of the organization for the environment, in particular by increasing the share of material and energy 

recovery of waste and by reducing the energy intensity of plants. 

 EnMS (Energy management system) will be ensured by means of introducing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving 

on a continuous basis a documented EnMS, namely in the context of business operations and risks 

 Promotion and amplifying awareness of the company policy for all employees so that they are aware of the rights and obligations. 

 Ensuring sufficient financial resources for planned investments in technical and operational bases, ensuring an adequate rate of innovation of 

knowledge of technical resources and services in compliance with aviation legislation. 

 Providing high quality and safe air navigation services for domestic and foreign aircraft operators. 

 Maintaining high-quality technical and operational facilities of the company. 

 The requirements of this system are mandatory for all company personnel and no unauthorised alterations or deviations are permitted. 

 

 

 

  

D a v i d  P a c o l a  G i u s e p p e  G i o r d o  

Management representative CEO 

 

         

      


