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Kodex bezpečnosti práce zprostředkovává všem zaměstnancům  
společností skupiny Veolia Česká republika základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci obsažená v zákoníku práce a normách ISO (OHSAS 18001).  
K jeho dodržování se jako člen skupiny zavazuje i společnost Středočeské vodárny, a.s.

JSEM ZODPOVĚDNÝ
•  Dbám o své zdraví a bezpečnost. Spoluzod-

povídám také za zdraví a bezpečnost ostat-
ních osob, jichž se může mé jednání bezpro-
středně týkat.

•  Dodržuji na svém pracovišti všechna zave-
dená bezpečnostní pravidla a postupy. Šířím 
zásady bezpečnosti práce mezi svými spolu-
pracovníky.

•  Neprovádím práci, pro kterou nemám pří-
slušné oprávnění, zdravotní nebo kvalifikač-
ní 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.

•  Při své práci důsledně používám přidělené 
osobní ochranné pomůcky a dodržuji jejich 
správné používání.

•  Před zahájením nové nebo neobvyklé prá-
ce se vždy seznámím s pracovními postu-
py a možnými riziky vykonávané činnosti 
a nezačnu provádět práci dříve, než jsou 
učiněna všechna potřebná bezpečnostní 
opatření. 

JEDNÁM PROFESIONÁLNĚ ...
•  a podílím se na zavádění a realizaci preven-

tivních a nápravných opatření,
•  informuji o všech přijatých opatřeních ostat-

ní spolupracovníky,
•   znám postup při poskytování a přivolání 

první pomoci. 

MÁM PRÁVO …
•  mít zajištěnu bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci,
•  být informován o možných rizicích plynou-

cích z mé pracovní činnosti a o opatřeních 
přijatých k jejich odstranění,

•  odmítnout práci, o níž jsem přesvědčen, že 
bezprostředně a závažným způsobem může 
ohrozit mé zdraví nebo život, případně zdra-
ví nebo život jiných osob. 

MOU POVINNOSTÍ JE …
•  dodržovat veškeré předpisy, pokyny a infor-

mace zaměstnavatele k zajištění bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci,

•  podílet se aktivně na vytváření bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí,

•  účastnit se školení, výcviků a ověřování zna-
lostí pořádaných zaměstnavatelem za úče-
lem zvýšení informovanosti o předpisech, 
které se týkají bezpečnosti práce a bezpeč-
nosti technických zařízení,

•  podrobit se stanoveným lékařským preven-
tivním prohlídkám u závodního lékaře. 

VÍM, ŽE JE ZAKÁZÁNO …
•  požívat na pracovišti alkohol a jiné návykové 

látky,
•  porušovat veškeré předpisy, pravidla a poky-

ny týkající se bezpečnosti práce.

Zvláště přísná bezpečnostní 
opatření je potřeba dodržovat 
při vstupu do kanalizace, šachet 
a dalších podzemních prostor. 
PROTO MUSÍM ...
•  dodržovat vnitropodnikové předpisy pro prá-

ci v podzemních prostorách a šachtách,
•  mít k dispozici provozní řád, kolaudační roz-

hodnutí nebo technickou zprávu k podzem-
nímu objektu a být s těmito informacemi 
prokazatelně seznámen,

•  mít k dispozici návod na obsluhu jednotli-
vých strojů a zařízení,

•  provádět zjištění výskytu výbušných, otrav-
ných a jinak škodlivých plynů před vstupem, 
monitorovat jejich výskyt v průběhu prací 
pomocí detekčních přístrojů a zjištěné hod-
noty zaznamenat,

•  dodržovat odvětrání šachet před zahájením 
prací a vstupem do nich,

•  používat vhodné pracovní nástroje (ve výbu-
šném prostředí nejiskřící), 

•  používat přidělené ochranné a záchranné 
prostředky,

•  mít dohodnuté signály pro případ krizové 
situace,

•  před vstupem do šachty provést kontrolu 
žebříku nebo stupaček,

•  dodržovat zákazy Nejíst! Nepít! Nekouřit!,
•  dodržovat zákaz manipulace s otevřeným 

ohněm bez písemného příkazu a bez před-
chozího zjištění, že prostor neobsahuje hoř-
lavé plyny,

•  zajistit místo vstupu do šachty proti pádu 
jiné osoby,

•  zajistit místo z hlediska bezpečnosti silniční-
ho provozu,

•  odkládat pracovní nástroje tak, aby neohro-
žovaly jiné osoby.

Pravidla bezpečnosti práce je 
potřeba dodržovat i v kanceláři. 
DůLEŽITé JE DÁVAT POZOR 
NA …
•  ergonomické podmínky – špatné nastavení 

posedu, výšky židle, stolu nebo monitoru 
počítače má negativní vliv na naše pohybo-
vé ústrojí,

•  vzdálenost monitoru od očí – doporučená 
vzdálenost je 60 cm, po každých 2 hodinách 
je doporučená 10minutová přestávka,

•  zasažení elektrickým proudem (neoprávně-
ná manipulace se spotřebiči) – běžný zaměst-
nanec smí přístroj jen zapnout a vypnout, 
jakékoli jiné zásahy je oprávněna provádět 
pouze povolaná osoba,

•  pád z výšky – při činnostech v místech, kam 
nedosáhnu (vyšší police apod.), je nutné použí-
vat schůdky, nikoliv židle (zejména kolečkové),

•  zakopnutí, uklouznutí – hrozí například při 
vytírání, 

•  opaření - polití horkou vodou či nápoji,
•  pořezání, popíchání – poranění kancelář-

skými a jinými předměty (nůžky, sešívačky, 
zařízení kuchyňek),

•  naražení – poranění o hrany nábytku, do-
poručená minimální vzdálenost mezi kusy 
nábytku je 60 cm,

•  pád předmětů na pracovníka – zajištění 
předmětů na policích apod.


