
POLITIKA KVALITY LETISTE KARLOVY VARY

1. Vsouvislosti se zaváděním Systému řízení kvality (Quality Management System - oMS) vyhlaŠuji níŽe
uvedenou Politiku kvality společnosti LetiŠtě Karlovy Vary s'r.o.

2. Tato Politika kvality (PK) vstupuje v platnost2l. 12. 2011, nabývá Účinnosti 1' 1 . 2012'
3' Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance letiŠtě Karlovy Vary. Vedoucí jednotlivých Úseků jsou

povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s touto politikou do 15. 1. 2012.
4. Případné dotazy či návrhy na doplnění a Úpravy týkající se PK je moŽné zasílat na ManaŽera Řízení

bezpečnosti a kvality (M/soM)' lng. P. Dulavu, sms@airport-k-vary.cz.

PoLlTlKA KVALITY LETIŠTĚ KARLoVY VARY

Jednou z hlavních priorit vedení společnosti LetiŠtě Karlovy Vary s.r.o. je, kromě zajištění bezpečného provozu
v souladu s Politikou bezpečnosti, také poskytování sluŽeb souvisejÍcích s provozem mezinárodního letiŠtě v co
nejvyŠŠ i moŽné kval itě svý m zákazn íkům a partnerů m.

Vedení společnosti si je vědomo, Že kromě bezpeČnosti provozu je to i kvalita poskytovaných sluŽeb, která
zásadním způsobem přispívá k jejÍ obchodní úspěšnosti a zvyŠuje její prestiŽ v očích zákazníkťl spoleČnosti.

V oblasti kvality si proto vedení společnosti klade za cíl:

a) PosKYToVAT SLUŽBY MEzlNÁRoDNíHo LETIŠTĚ VTAKoVÉ xvnltrĚ, KTERÁ UsPoKoJí PoŽADAVKY A
ocEKÁVÁNízÁxlzttíxŮ,

b) zAJlŠŤoVAT DosAŽENí STANoVENÉ ÚnovruĚ KVALITY U VŠEcH VYKoNÁVANÝcH Čtttruosrí A
PosKYToVANÝcH SLUŽEB,

c) EFEKT|VNĚ VYNAKLÁDAT DoSTUPNÉ LlDsKÉ, FINANČNíA MATERIÁLNízDRoJE sPoLEČNosTl,
d) MlNlMALlzoVAT NEGAT|VNí DoPADY Čtttt'tostt LET|ŠTĚ NA ŽlVoTNí PRoSTŘEDí.

za úěelem naplnění Politiky kvality se vedení spotečnosti zavazuje u vykonávaných činností a
poskytovaných služeb:

1. zavést, udrŽovat, pravidelně vyhodnocovat a neustále vylepšovat Systém řízení kvality (oMs) vsouladu
s platnými mezinárodními a národními předpisy a normami a poŽadavky vedeníspolečnosti;

2. stanovit konkrétní cíle, parametry a úkoly v oblasti kvality na kaŽdý rok a zajistit jejich splnění;

3. osobním přístupem k plnění svých povinností propagovat, rozvÍjet a prohlubovat odpovědnost za kvalitu u
vŠech zaměstnanců společnosti;

4. zjiŠťovat a analyzovat poŽadavky a očekávání zákazníkŮ letiště na kvalitu poskytovaných sluŽeb a po jejich
schváleníje urychleně zavádět do provozu společnosti;

5. monitorovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků s Úrovní kvality poskytovaných sluŽeb;

6. monitorovat úroveň kvality a přijímat efektivní opatření ve vŠech oblastech činnosti a na všech stupních řízení
společnosti k zajišt'ování a zvyšování kvality;
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7. poskytovat dostatek finančních, materiálnÍch a personálních zdrojů potřebných pro zajišt'ování a zvyšování
Úrovně kvality;

8. zavádět do praxe v rámci finanČních moŽností společnosti moderní výrobní prostředky, informaČnítechnologie,
programové vybavení a nejnovějŠí technické poznatky a postupy, které mohou zásadním způsobem zvyšovat
Úroveň kva|ity;

9' zajišt'ovat dodrŽování, a kde je to moŽné a vhodné, i překračování poŽadavků platné legislativy v oblasti kvality;

10. jednoznačně stanovit a průběŽně revidovat a aktualizovat pravomoci, povinnosti a odpovědnosti a pracovní
postupy vŠech pracovníků společnosti v oblasti kvality;

11. podporovat takové chování, při kterém zaměstnanci na jakékoliv úrovni:

a) řádně, svědomitě a s ohledem na zajištění poŽadované Úrovně kvality provádějí svěřené činnosti a úkoly
dle stanovených postupů;

b) aktivně přispívají ke zvyšování úrovně kvality;
c) neprodleně informují o událostech, které sniŽují poŽadovanou Úroveň kvality, svého přímého nadřízeného,

M/SQM nebo ŘL;

12. netolerovat takové chování, při kterém zaměstnanci na jakékoliv Úrovni:

a) nevykonávajísvěřené činnosti a úkoly ve stanovené kvalitě a v souladu s platnou
b) svévolně, hrubým způsobem nebo úmyslnou nedbalostí poruŠujÍ předpisy

poŽadované úrovně kvality;
c) nevěnují pozornost kvalitě vykonávaných Činností a nenahlaŠují události, které
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14.

vytvářet takovou firemní kulturu a činit taková opatření, která povedou k otevřené diskuzi pracovníků o
otázkách kvality s vedením společnosti; každý zaměstnanec společnosti se můŽe v otázkách kvality kdykoliv
obrátit na M/SQM;

rozŠiřovat informace a zkušenosti z oblasti kvality mezi zaměstnance a zvyšovat jejich povědomÍ o
poŽadavcÍch zákazníkŮ na kvalitu;

zajiŠťovat výcvik a Školení zaměstnanců týkající se jejich odbornosti a výcvik či školenÍ v oblasti kvality a QMS;

vytvářet vhodné a bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance společnosti;

motivovat zaměstnance společnosti k dosaŽení stanovených cílů v oblasti kvality a vytvářet podmínky pro
finanční a morá|ní ocenění za kvalitně odvedenou práci;

vyŽadovat a kontrolovat u externích dodavatelů a kooperujÍcích partnerů poŽadovanou úroveň kvality
dodávaných sluŽeb nebo produktů;

ToTo oPATŘENí ŘED|TELE NABÝVÁ ÚČtttuosrt 1.1' 2012 A PLATí Do VYDÁNí PŘíRUČKY KVALITY.
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