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Občanské sdružení SANANIM, Ov čí hájek 2549/64A, Praha 13  

Vnitřní personální předpis č.10. 
 

Práva a povinnosti zam ěstnance 

 

A. Práva a povinnosti  v oblasti bezpe čnosti práce 

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích 
jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro 
zaměstnance srozumitelná. 

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně  
a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických 
osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření  
a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 
i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně 
opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů  
a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou 
součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci včetně ověření svých znalostí, 

b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními 
předpisy32), 

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti  
a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní 
prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit  
a nevyřazovat z provozu, 

e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky35) na pracovištích zaměstnavatele  
a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele 
a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 
mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na 
zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním 
těchto úkolů obvykle spojeno, 

f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které 
ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví 
zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních 
opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich 
zamezení, 

g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování 
nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních 
předpisů36), 

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud 
mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické 
osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, 
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i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek33),35). 

 

B. Obecná práva a povinnosti zam ěstnance 

Zaměstnanec má právo. 

a) při nástupu do pracovního poměru být zaškolen 

b) na 5 týdnů dovolené 

c) na pravidelné hodnotící pohovory se svým přímým vedoucím, má právo na odborné 
konzultace s příslušným odborným ředitelem  či vrchním odborným ředitelem. Se všemi těmito 
pracovníky může též projednávat svůj další odborný růst či jiné odborné otázky 

d) pracovník má právo na další odborné vzdělávání, dle vnitřního odborného  předpisu  
o vzdělávání 

e) pracovník má právo na supervizi své práce nezávislým odborníkem 

f) pracovník má právo si stěžovat. Proces podávání stížností je popsán ve vnitřním předpisu  
VPP č.  7. 

g) na slušné zacházení ze strany zaměstnavatele, nadřízených a kolegů 

h) pracovník má právo na slušné chování ze strany klientů 

i) pracovník má právo odmítnout pracovat s daným klientem, pokud mu v tom brání jeho etické 
zásady. toto odmítnutí vždy konzultuje s vedoucím pracovníkem 

 

Zaměstnanci jsou povinni 

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu  
s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci; 

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas 
pracovní úkoly; 

c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy 
vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni; 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek 
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými 
zájmy zaměstnavatele; 

e)   dodržovat etický kodex a dodržovat práva klientů;  

f)   dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klientů. 

 

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni 

a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní 
výsledky, 

b) co nejlépe organizovat práci, 

c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, 

f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, 

g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. 

 

V Praze dne 3. 1. 2008                                                                          Mgr. Jiří Richter,  

                                                                                         výkonný ředitel 


