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Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (ACZ) v Lovosicích je česko-japonskou společností vyrábějící spojovací materiál do 
automobilového průmyslu. Bezpečnost výrobků a vozidel, v nichž se vyráběný spojovací materiál používá, jakož i všech osob 
(zaměstnanců, kontraktorů, návštěv), které se nalézají v jejím areálu, jsou prioritou vrcholového managementu i vedoucích 
zaměstnanců na všech stupních řízení.  

Od svého vzniku v roce 2002 realizuje ACZ strategické kroky, vedoucí k naplnění politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se 
opírají o dva základní bezpečnostní pilíře: 

I. Vytvoření bezpečného pracovního prostředí soustavným vyhledáváním, hodnocením a minimalizací bezpečnostních rizik  
II. Dosažení vysokého stupně bezpečnostního vědomí zaměstnanců dodržováním pravidel, vzděláváním a spoluprací v oblastech 

BOZP tak, aby byl každý v ACZ schopen uvědomovat si a předvídat rizika spojená s jeho pracovní činností. 
 

Naší politikou je: 

• Trvalé plnění zásad implementovaného systému řízení BOZP v souladu s požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 

• Soustavné vyhledávání a hodnocení bezpečnostních rizik za účasti zaměstnanců. 

• Realizovat opatření k odstranění nebo minimalizaci bezpečnostních rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené 
subjekty. 

• Pravidelně monitorovat a kontrolovat úroveň zavedeného systému řízení BOZP, výsledky kontrol využívat pro stanovování cílů 
a programů ke zlepšování řízení a výkonnosti systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v oblasti 
prevence vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví. 

• Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování povědomí odpovědnosti za vlastní bezpečnost i bezpečnost 
druhých, zdarma a v dostatečném množství přidělovat osobní ochranné pracovní prostředky. 

• Zajistit bezpečnost používaných technických zařízení, bezpečně nakládat s chemickými látkami, plně respektovat požadavky a 
principy požární prevence. 

• V rámci systému zpracovaných havarijních plánů a krizových postupů být připraveni na případné mimořádné situace. 

• V oblastech ochrany zdraví a bezpečnosti úzce spolupracovat s odborovou organizací. 

• Spolu se zaměstnanci vyhledávat nebezpečná místa, trvale zlepšovat jejich pracovní podmínky při zohlednění  
ergononomických požadavků na pracoviště. 

• Nad rámec zákonných povinností organizovat další vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšení bezpečnostního uvědomění a 
posílení jejich schopnosti předvídat bezpečnostní rizika. 

Vedení společnosti se zavazuje: 

• K vytváření vhodných pracovník podmínek pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

• K respektování zákonných a jiných požadavků. 

• K systematickému přístupu k řízení rizik a příležitostí v návaznosti na kontext organizace a požadavky zainteresovaných stran. 
 

Za management Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o. dne 25.6.2021 

Ing. Petr Barcal 
Představitel vedení pro EHS 

 
 

Yoshihiro Murase 
Prezident a jednatel společnosti 

 
 

 
  

 

 

 

   

Neustálé zlepšování bezpečnosti: 

Vyhledávání a odstraňování rizik, 

prevence vzniku úrazů, nemocí 

z povolání a poškození zdraví za 

účasti všech zaměstnanců 
Pracovní postupy, princip Stop-Call-Wait, princip 5S, 

tréninky předvídání rizik, školení BOZP. Přenášení 

informací mezi útvary i pobočkami. 

Dodržovaní pravidel, právních a jiných požadavků a rozhodnutí 

správních orgánů 

Bezpečné pracoviště 

a zaměstnanci schopní předvídat 

rizika 


