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České aerolinie a.s.  

České aerolinie jsou vlajkovým leteckým dopravcem České republiky. Patří k pěti nejstarším leteckým 

společnostem na světě. Specializují se na pravidelnou přepravu cestujících. Zajišťují spojení z Prahy a/nebo 

přes Prahu do významných destinací v Evropě, Asii či Severní Americe, a to jak vlastními letadly, tak ve 

spolupráci s jinými leteckými partnery. K dalším aktivitám ČSA patří provozování speciálních charterových 

letů, pronájem volné kapacity letadel jiným leteckým dopravcům a přeprava zboží a zásilek. Společnost je 

zakládajícím členem IATA a od roku 2001 součástí mezinárodní aliance SkyTeam. České aerolinie jsou od 

roku 2005 pravidelně certifikovány podle požadavků IOSA (IATA Operational Safety Audit). Společnost je od 

roku 2008 držitelem certifikátu systému environmentálního managementu podle standardu ISO 14001. 

  
     

     
     

     
     

V Praze dne 11. 11. 2015 

 

 

Jozef Sinčák      Martin Štolba 

Předseda představenstva    Místopředseda představenstva 

Při strategických 

rozhodnutích posuzujeme 

jejich možný vliv na životní 

prostředí, aplikujeme princip 

prevence a předcházení 

znečišťování životního 

prostředí.  

Neustále zlepšujeme 

zavedený systém 

environmentálního 

managementu  

a environmentální profil 

společnosti.  

Soustavně usilujeme o 

snižování přímých  

i nepřímých vlivů na životní 

prostředí v důsledku našich 

aktivit.  

Efektivně využíváme kapacitu 

našich letadel a ostatní 

techniky a provádíme 

vyhodnocování provozu 

z hlediska jeho vlivu na životní 

prostředí.  

Při rozvoji a obnově naší 

letadlové flotily 

zohledňujeme emise, 

hlučnost letadel a spotřebu 

paliva. Usilujeme o snižování 

množství emisí skleníkových 

plynů z naší činnosti.  

Při údržbě letadel a techniky  

a pozemním provozu 

usilujeme o používání 

vhodných technologií a 

postupů s cílem předcházet 

nebo trvale snižovat 

znečištění životního prostředí.  

Pravidelně vyhodnocujeme 

plnění našich závazků a cílů 

v oblasti ochrany životního 

prostředí, informujeme 

veřejnost a ostatní 

zainteresované strany  

o výsledcích naší péče  

o životní prostředí.  

Spolupracujeme na 

omezování našeho vlivu na 

životní prostředí s našimi 

dodavateli, orgány veřejné 

správy a dalšími partnery.  

Dodržujeme platné právní 

předpisy týkající se ochrany 

životního prostředí a plníme  

i další požadavky na naši 

činnost.  


