
KODEX  
BEZPEČNOSTI  PRÁCE

Jsem zodpovědný
•  Dbám o své zdraví a bezpečnost.  

Spoluzodpovídám také za zdraví a bezpečnost 
všech ostatních osob, jichž se může mé jednání 
nebo opomenutí při práci bezprostředně týkat.

•  Dodržuji na svém pracovišti všechna zavedená 
bezpečnostní pravidla a postupy a šířím zásady  
bezpečnosti práce mezi svými spolupracovníky.

•  Neprovádím práci, pro kterou nemám příslušné 
oprávnění či zdravotní nebo kvalifikační  
předpoklady.

•  Informuji neprodleně své přímé nadřízené  
o jakémkoliv problému nebo nebezpečí, které jsem 
zjistil na svém pracovišti a které nemohu v rámci 
své kompetence odstranit sám.

Jsem samostatný
•  Uvědomuji si svou zodpovědnost za svou  

bezpečnost. Vždy při své práci důsledně  
používám přidělené osobní ochranné pomůcky  
a dodržuji jejich správné používání.

•  Seznámím se vždy před zahájením nové nebo  
neobvyklé práce s pracovními postupy  
a možnými riziky vykonávané činnosti.

•  Zvážím vždy důkladně všechna rizika vyplývající 
z vykonávané činnosti a z pracovního prostředí  
a nezačnu provádět práci dříve, než jsou učiněna 
všechna potřebná bezpečnostní opatření.

Jednám profesionálně
•  Podílím se na zavádění a realizaci preventivních  

a nápravných opatření, a tím neustále přispívám  
ke zlepšení bezpečnosti práce na pracovišti.

•  Informuji o všech přijatých opatřeních ostatní  
spolupracovníky a zdůrazňuji význam všech  
pravidel týkajících se bezpečnosti práce  
při každém pracovním úkonu.

•  Znám postup při poskytování a přivolání první  
pomoci.

Mám právo
•  Mít zajištěnu bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci.
•  Být informován o možných rizicích plynoucích  

z mé pracovní činnosti a opatřeních přijatých  
k jejich odstranění.

•  Odmítnout práci, o níž jsem důvodně přesvědčen, 
že bezprostředně a závažným způsobem může 
ohrozit mé zdraví nebo život, případně zdraví 
nebo život jiných osob.

Je mou povinností
•  Dodržovat veškeré předpisy, pokyny a informace 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci.

•  Řídit se zásadami bezpečného chování  
na pracovišti.

•  Podílet se aktivně na vytváření bezpečného  
a  zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

•  Účastnit se školení, výcviků a ověřování znalostí  
pořádaných zaměstnavatelem za účelem  
zvýšení své informovanosti o všech předpisech, 
které se týkají bezpečnosti práce a bezpečnosti  
technických zařízení.

•  Podrobit se stanoveným lékařským preventivním 
prohlídkám u smluvního lékaře poskytujícího  
pracovnělékařské služby.

Je zakázáno
•  Požívat na pracovišti alkohol a jiné návykové  

látky.
•  Porušovat veškeré předpisy, pravidla a pokyny  

týkající se bezpečnosti práce.

Prioritou je bezpečnost má i mých kolegů.


