
Základní informace o BOZP pro cizince 

Každý zaměstnanec má právo pracovat na pracovišti, kde jsou rizika ohrožující zdraví a 

bezpečnost při práci řádně řízeny. Účelem BOZP je zabránit vzniku úrazu nebo nemoci 

z povolání. Váš zaměstnavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, proto 

musíte dodržovat jeho pokyny, ale je zároveň potřeba i vaší aktivní spolupráce při 

vyhledávání rizik Vaší práce, Vašeho pracoviště. V případě, že máte důvodné podezření, že 

pracovní činnost bezprostředně ohrožuje vaše zdraví nebo život, můžete výkon této práce 

odmítnout. 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele: 

1. Určit, co by vám během práce mohlo poškodit zdraví a přijmout opatření k vyloučení nebo 

omezení tohoto nebezpečí.  

2. Srozumitelným způsobem vám vysvětlit, jakým způsobem budou tato rizika řízena, a sdělit 

vám, kdo je za to zodpovědný. 

3. Zajistit vám zdarma školení BOZP, které potřebujete k výkonu vaší práce. 

4. Poskytnout vám zdarma osobní ochranné pracovní prostředky. 

5. Poskytnout vám záchody a pitnou vodu a dále případně, s ohledem na povahu práce, další 

sanitární zařízení (šatna, umývárna, sprcha). 

6. Zajistit poskytnutí první pomoci. 

7. Pojistit vás pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

8. Spolupracovat s ostatními zaměstnavateli nebo smluvními poskytovateli zaměstnanců 

(např. agentury), kteří sdílejí pracoviště tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 

každého zaměstnance. 

Jaké jsou vaše povinnosti: 

1. Účastnit se školení BOZP včetně ověření získaných znalostí. 

2. Postupovat v souladu s informacemi a pokyny získanými při školení BOZP, dodržovat 

stanovené pracovní postupy a používat osobní ochranné pracovní prostředky, které vám 

zaměstnavatel poskytl. 

3. Dbát na bezpečnost a zdraví své i ostatních. 



4. Podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. 

5. Oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které 

ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví zaměstnanců při práci. 

6. Podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, specializovaným vyšetřením a očkováním 

povinným dle druhu vykonávané práce. 

7. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti, nevstupovat na 

pracoviště pod jejich vlivem a dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazený prostor, popř. se na 

pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance podrobit zjištění, zda nejste pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek. 

8. Bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz i pracovní úraz jiného 

zaměstnance, jehož jsme byli svědky. 

Pokud máte problém: 

1. Pokud máte obavy o bezpečnost a zdraví na pracovišti, promluvte si se svým 

zaměstnavatelem, nadřízeným nebo odborníkem na BOZP. 

2. Obecné informace o BOZP můžete najít také na internetových stránkách (např. 

www.bozpinfo.cz). 

3. Pokud se rozhovoru se svým zaměstnavatelem obáváte, můžete se obrátit na Státní úřad 

inspekce práce (www.suip.cz). 


