Politika SMS 2017–2020
Politika systému řízení bezpečnosti (SMS - Safety management system) vyjadřuje záměr a očekávání
vrcholového vedení Letiště Ostrava a.s. zlepšovat úroveň bezpečnosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001,
Příručky pro řízení bezpečnosti Doc 9859, Nařízení komise EU č. 139/2014 a dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 O společných pravidlech v oblasti civilního letectví.

Závazek letiště Ostrava a.s. v oblasti systému řízení bezpečnosti
Letiště Ostrava a.s.:
▪

identifikovalo bezpečnost jako svoji nejvyšší prioritu a to přes obchodní, provozní,
enviromentální nebo sociální tlaky,

▪

vytváří podmínky pro zajištění bezpečného provozu na letišti, zejména pro zákazníky
letiště ve smyslu jak safety tak security,

▪

věnuje veškeré úsilí pro zajišťování stavu bezpečnosti bez leteckých nehod, incidentů
a bezpečnostních událostí v souladu s požadavky platné legislativy, norem, platných
standardů a osvědčených postupů,

▪

vynucuje bezpečnost jako primární odpovědnost všech vedoucích, zaměstnanců
i externích subjektů,

▪

prosazuje pozitivní bezpečnostní kulturu s důrazem na netrestání těch, kteří aktivně
přispívají k řešení bezpečnostních událostí,

▪

nepřipouští následující chování, které nebude tolerováno:
-

vědomé porušení bezpečnostních pravidel a postupů

-

zatajování informací, které mohou mít vliv na bezpečnost

-

činnost, která je považována za trestnou

▪

zavádí bezpečnostní hlášení, které se skládá z hlášení povinných, daných požadavky
legislativních norem, dobrovolných a anonymních,

▪

zřizuje pro dobrovolné hlášení e-mail společnosti safety@airport-ostrava.cz, tel. číslo 151
(Bezpečnostní dispečink), Safety boxy a Safety portál (www stránky),

▪

vyžaduje od svých zaměstnanců, aby dodržovali zásady a ustanovení systému řízení
bezpečnosti (SMS) a aby svým jednáním nezpůsobili bezpečnostní událost, zároveň
očekává, že budou propagovat bezpečnostní politiku mezi ostatními zaměstnanci
a ostatními subjekty působícími na Letišti Ostrava a.s.,

▪

stanovuje politiku SMS. Politika SMS je pravidelně přezkoumávána a aktualizována tak,
aby účinně reagovala na momentální interní a externí potřeby. Tvoří základ pro stanovení
cílů SMS a KPI. Ke všem uvedeným závazkům alokuje potřebné zdroje.
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