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Politika VF 

Poslání společnosti VF 

Vytváříme spolehlivá řešení, která pomáhají zajistit bezpečný a 

dlouhodobý provoz nejen jaderných elektráren. 

 

Vize společnosti VF 

Stát se světovým lídrem v oblasti  

komplexních řešení  

a dodávek systémů radiační kontroly 

s dlouhodobou servisní podporou. 

 

Hodnoty společnosti VF 

Tým 

• na naplnění vize pracujeme společně 

• sdílením zkušeností zvyšujeme naši rychlost 

• otevřená komunikace je předpokladem úspěchu 

Profesionalita 

• tvoříme jednoduchá a spolehlivá řešení 

• podporujeme růst znalostí a dovedností 

• očekáváme proaktivní přístup 

Odpovědnost 

• přijímáme odpovědnost za naše řešení 

• naši budoucnost vidíme ve vzájemné důvěře 

• jsme VF 

Respekt 
• respektujeme individualitu našich zákazníků 

• vážíme si jeden druhého 
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Zásady integrovaného systému řízení 

• Jsme technicky a technologicky vyspělou společností dodávající zákazníkům originální 

produkty a služby v oblasti radiační ochrany a kontroly. Kvalita a bezpečnost je naším 

postojem a součástí každodenní práce.  

• Poskytujeme potřebné zdroje pro neustálé zlepšování a efektivní řízení našich procesů 

s ohledem na jejich kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce i 

bezpečnost informací při zohlednění nebezpečí a příležitostí a rizik.  Myšlenky a 

podněty každého z našich zaměstnanců jsou předpokladem pro plnění požadavků 

interních i externích zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti. 

• Spojujeme úspěch každého jednotlivce s úspěchem celé společnosti. Proto dbáme na 

zabezpečování profesního i osobnostního rozvoje našich zaměstnanců, na týmovou 

spolupráci a komunikaci.  

• Zlepšujeme pracovní podmínky, předcházíme znečišťování životního prostředí a řídíme 

rizika s cílem zvyšování kvality produktů, bezpečnosti pracovišť a zabezpečení aktiv a 

informací včetně osobních údajů. 

• Uplatňujeme preventivní postupy v ochraně životního prostředí, omezování rizik vzniku 

pracovního úrazu a poškození zdraví a bezpečnosti informací. Do svých 

podnikatelských aktivit zahrnujeme, kromě kvality a spolehlivosti, hlediska ochrany 

životního prostředí, efektivního využívání přírodních zdrojů a snižování jejich spotřeby, 

bezpečnosti práce, požární ochrany a bezpečnosti informací. 

• Zapojujeme zaměstnance a jejich zástupce do řešení problematiky BOZP formou 

projednání a spoluúčasti.  

• Respektujeme a dodržujeme právní předpisy zemí, ve kterých podnikáme nebo 

realizujeme naše zakázky.   

 
 
V Černé Hoře 1.10.2021 
 
 
Ing. Jiří Malysák 
předseda představenstva a generální ředitel 
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