AF-CITYPLAN s.r.o.
POLITIKA BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI
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Vytvareni bezpecneho pracovniho prostredi patrf spolu s neustalym zlepsovanim a
prevend urazu k hlavnim prioritam spolecnosti AF-CITYPLAN s.r.o. (dale jen
Spolecnost).
Vedeni spolecnosti (Infrastructure division) stanovuje politiku BOZP, ve ktere se
zavazuje:
•
aktivne prosazovat zlepsovanf bezpecnosti a ochrane zdravi pri praci s diem
predchazet urazum i poskozeni zdravi pri praci;
•
sledovat, vyhodnocovat a eliminovat rizika v oblasti BOZP;
•
zajistit plneni pozadavku pravnich a jinych predpisu, vybaveni pracovniku
osobnimi ochrannymi prostredky a zavodni preventivni lekarske pece v souladu
s legislativou;
•
komunikovat se zamestnanci i dalsimi zainteresovanymi stranami o
problematice BOZP a prijimat ucinna opatreni a stanovit die pro trvale
zlepsovani bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.
Politika BOZP je ve Spolecnosti dokumentovana, implementovana a udrzovana a je
zavazna pro vsechny zamestnance Spolecnosti. Politika BOZP je pravidelne
prezkoumavana a aktualizovana.

V Praze dne 2.10.2017
Ing. Ivo Simek, CSc.
Reditel AF-CITYPLAN s.r.o.
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AF-ENGINEERING s.r.o.
POLITIKA BEZPEČNOSTI A
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI
AFE (Industry division) považuje trvale zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci za svůj důležitý strategicky zaměř.
Zajištění vysoké úrovně kvality našich produktu a zároveň bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců při práci pokládáme za prioritní pro dosazení úspěšnosti a
prosperity AFE a zvyšovaní konkurenceschopnosti na tuzemskem a zahraničním trhu.
Cílem AFE je zajistit a neustále zvyšovat pracovně pohodu a kulturu práce v AFE v
návaznosti na vyhlášenou politiku kvality a environmentální politiku, vytvářet vhodné
pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance, spolupracovat na jejich
seberealizaci.
Při naplňovaní svého poslaní AFE vychází z těchto principu a cílů:
•

Zabezpečit a prosazovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných
požadavků související s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci.

•

Věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury
práce a celkové pracovní pohody.

•

Vytvářet podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění nebo
omezení.

•

Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly
mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců.

•

Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců
tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí,
bezpečnost a ochranu draví při práci.

•

Využívat a zlepšovat systém vzdělání zaměstnanců ke zvyšování jejich
odborných znalostí, motivace a odpovědnosti v návaznosti na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika BOZP je každá rok aktualizována, aby odpovídala záměrům AFE.

AF-Consult Czech Republic s.r.o.
POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato politika byla stanovena vrcholovým vedením společnosti AF-Consult Czech Republic s.r.o.
(dále jen Společnost) a je v souladu s korporátní politikou skupiny ÅF.
Tato politika obsahuje závazky Společnosti za účelem zajištění pracovního prostředí, které je
bezpečné a zajišťuje ochranu zdraví, pro všechny své zaměstnance, partnery a další a jako taková
je podepsaná ředitelem Společnosti.
Společnost uplatňuje systematický přístup k managementu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
který umožňuje identifikaci a zmírnění zdravotních a bezpečnostních rizik a usnadňuje zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví.
Společnost se zavazuje předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví a dodržovat příslušné právní a
ostatní předpisy a standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky skupiny ÅF
a veškeré další zdravotní a bezpečnostní kritéria, ke kterým se skupina ÅF hlásí.
Společnost podporuje otevřené konzultace a komunikace se zaměstnanci a partnery Společnosti a
s ostatními zainteresovanými stranami, aby byly zahrnuty všechny příslušné vstupy, při přijímání
rozhodnutí, která mají dopad na pracovní podmínky.
Společnost poskytuje informace, instrukce a školení týkajících se postupů a politik bezpečnosti a
zdraví při práci ve Společnosti, které jsou dostupné manažerům a zaměstnancům. Všechny
zainteresované strany mají přístup k této politice.
Společnost zajišťuje zaměstnancům odpovídající zařízení a pomůcky, tak aby mohli plnit své
povinosti profesionálním a bezpečným způsobem.
Všichni zaměstnanci Společnosti jsou zodpovědní za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ve všech aspektech podnikání. Vyžaduje se od všech zaměstnanců Společnosti a partnerů, aby
dodržovali veškeré politiky a postupy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hlásili
nebezpečné podmínky.
Společnost je rozhodnuta neustále zlepšovat řízení a výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pomocí zavádění jasných a měřitelných cílů a používání prostředků pro identifikaci,
implementaci a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou interní audity,
hodnocení rizik, monitorování, nehodovost a hlášení incidentů.
Vhodnost, přiměřenost a aplikovatelnost
přezkoumání vedením Společnosti.

této

politiky

je

pravidelně

přezkoumávána

při

Rozhodující součástí úspěchu podnikání je bezpečnost a zdraví každého, kdo pracuje pro
Společnost nebo v jejím zastoupení.
Ing. Tomáš Tichý
ředitel společnosti
Revize: 4
V Praze dne 2.2.2018
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