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ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ  
A BEZPEČNOSTI

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ohledem na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání 
je prioritou společnosti JC-Metal s.r.o.

Možnost vystavení zaměstnanců bezpečnostním rizikům (např. elektrickým a jiným zdrojům energie, 
ohni, vozidlům a nebezpečí pádu) je kontrolováno prostřednictvím řádného navrhování, technických 
a správních kontrol, preventivní údržby a postupů bezpečnosti práce a průběžného školení  
o bezpečnosti. 

Společnost JC-Metal s.r.o. se zavazuje k dodržování právních předpisů z hlediska bezpečnosti  
a ochrany zdraví, a dalších programů společnosti a nařízení, k jejichž plnění se společnost zavázala;

Společnost usiluje o smysluplné a aktivní zapojení všech zaměstnanců do systému řízení problémů 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost přijme a implementuje opatření, která zmírní takové riziko, a bude o nich informovat 
všechny dotčené zaměstnance a další osoby.

Společnost zajistí zaměstnancům školení, kterým zvýší povědomí a znalosti o otázkách spojených  
s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s ochranou životního prostředí.

Společnost zajistí, aby se na řízení systému BOZP podílely všechny subjekty ovlivněné činností  
JC-Metal s.r.o., tj. dodavatelé, zákazníci, návštěvníci a široká veřejnost, a bude s nimi aktivně  
v těchto záležitostech spolupracovat.

V rámci procesu neustálého zlepšování si společnost JC-Metal s.r.o. v oblasti BOZP stanovuje  
a vyhodnocuje úkoly a cíle.

JC-Metal s.r.o. provádí v oblasti kvality a bezpečnosti, pravidelné audity svého řídicího systému ve 
snaze zajistit, aby se její zásady a cíle v oblasti bezpečnosti neustále zlepšovaly a uzpůsobovaly 
požadavkům společnosti.

Za účelem naplnění výše uvedených zásad společnost dodržuje následující pravidla: 

Osobní ochranné pracovní prostředky

zaměstnance je třeba vybavit vhodnými a dobře udržovanými osobními ochrannými pracovními 
prostředky a vzdělávacím materiálem o rizicích, která se s tímto nebezpečím pojí;

osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou prostředky osobní ochrany schválené příslušnou 
autorizovanou zkušebnou určené k tomu, aby se zaměstnanci jejich používáním chránili před riziky, 
která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci;

společnost je povinna a zavazuje se poskytovat bezplatně zaměstnancům OOPP, mycí a čisticí 
prostředky, informovat zaměstnance o rizicích, před kterými je používání OOPP chrání a seznámit 
zaměstnance se způsobem používání OOPP a s návodem výrobce.

Dozor nad stroji 

výrobní a jiné stroje, přístroje a zařízení musí být zhodnoceny z hlediska bezpečnostních rizik. Je 
třeba poskytnout a řádně udržovat fyzickou ostrahu, blokovací zařízení a bariéry tam, kde stroje 
představují riziko zranění pracovníků;

tyto výrobní a jiné stroje přístroje a zařízení jsou náležitě označeny a evidovány;



2

společnost vždy seznámí zaměstnance s návodem k obsluze stroje, s nimiž přicházejí do styku  
a upozorní na možná rizika;

společnost je povinna zajistit bezpečný provoz používaných strojů, přístrojů a zařízení, zajistit 
bezpečné provádění činností, pravidelně provádět předepsané kontroly, revize, odborné prohlídky  
a údržbu všech používaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a zajistit, aby byly 
zjištěné závady a nedostatky odstraňovány;

zaměstnanci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné práce stanovená platnými předpisy, 
zaměstnavatelem a návodem výrobce k obsluze a údržbě a neprovádět zakázané činnosti.

Havarijní připravenost 

je třeba identifikovat a posuzovat potenciální mimořádné situace a události a jejich dopad je třeba 
minimalizovat zavedením havarijních plánů a postupů reakce, včetně: nouzového hlášení, hlášení 
zaměstnancům a evakuačních postupů, školení a cvičení zaměstnanců, vhodné detekce požáru  
a zařízení k jeho zastavení, volných a nezablokovaných východů, příslušných míst nouzového 
východu a plánů na obnovu;

takové plány a postupy se musí zaměřit na minimalizaci škod na životech, životním prostředí  
a majetku.

Řízení rizik 

společnost se zavazuje k dodržování veškerých právních předpisů z hlediska bezpečnosti ochrany  
a zdraví při práci a dalších programů a vnitřních nařízení společnosti;

společnost má zavedeny postupy a systémy týkající se zabraňování, řízení, sledování a hlášení 
pracovních úrazů a onemocnění, včetně ustanovení, jenž budou podporovat hlášení ze strany 
zaměstnanců;

společnost cílí na smysluplné a aktivní zapojení všech zaměstnanců do systému řízení problémů  
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat nadřízenému zaměstnanci svůj pracovní úraz, 
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné 
fyzické osoby, jehož byl svědkem, dále poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo 
poranění, zavolat lékařskou službu pokud je to nutné;

zaměstnanci dále spolupracují při zjišťování příčin vzniku úrazu a poskytují veškeré potřebné 
informace;

společnost je povinna zaznamenávat případy zranění a nemoci, vyšetřovat případy a zavádět 
nápravná opatření s cílem odstranit jejich příčiny a usnadnit návrat zaměstnanců do práce.

Ergonomie pracoviště 

společnost dbá na správnou ergonomii pracoviště svých zaměstnanců, která je vytvářena  
s ohledem na fyzické a duševní potřeby zaměstnanců;

společnost si je vědoma toho, že vyhovující ergonomie a rozvržení pracoviště má pozitivní vliv na 
výkonnost zaměstnanců, snižuje úrazovost a celkově přispívá k větší efektivitě práce. 

Nakládání s chemikáliemi 

vystavení zaměstnanců chemickým, biologickým a fyzickým činitelům je třeba rozpoznat, 
vyhodnotit a mít pod kontrolou. Potenciální rizika je nutno eliminovat nebo řídit prostřednictvím 
řádného navrhování technických a správních opatření kontrol;

společnost určuje místo a způsob ukládání hořlavých kapalin a chemických látek (pokud se  
s takovými nakládá), nejvhodnější je skladování v originálních obalech v nehořlavé (plechové) skříni;
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společnost usiluje o zamezení nakládání s těmito látkami nepovolanými osobami, o zajištění 
bezpečné manipulace v souladu s pokyny v bezpečnostním listě;

hořlavé kapaliny a chemické látky jsou označeny stejně jako prostory, ve kterých jsou tyto látky 
uskladňovány.

Systém protipožární ochrany 

za účelem požární bezpečnosti a ochrany je pracoviště Společnosti vybaveno hasicími přístroji  
a požárně bezpečnostními zařízeními dle platných a účinných norem;

společnost provádí prostřednictvím způsobilé osoby kontroly, opravy, údržbu a revize požárně 
bezpečnostních zařízení a vede evidenci o těchto kontrolách, opravách, údržbě a revizích.


