Nielsen Admosphere, a. s.
Pokyny (zejména BOZP) pro osoby provádějící práce na základě DPP
I. Výplatní termín
Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná v nejbližším výplatním termínu za měsíc, ve
kterém došlo k dokončení a odevzdání práce.
U osob provádějících práci na základě DPP je výplatní termín: 20. den následujícího kalendářního
měsíce.
II. Pokyny BOZP
Práva a povinnosti (§ 135 ZP):
1. Právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a
na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.
2. Právo odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným
způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných osob. Takové odmítnutí
nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
3. Právo a povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to
zejména uplatňováním zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP.
4. Povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
5. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů.
Zaměstnanec je zejména povinen:
a. účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu BOZP a podrobit se ověření jejich
znalostí,
b. podrobit se lékařským prohlídkám očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanovenými
zvláštními právními předpisy,
c. dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, 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 tato svévolně
neměnit a nevyřazovat z provozu,
e. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a
v pracovní době i mimo tato pracoviště nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště
zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci,

f. oznamovat svému zaměstnavateli nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit
BOZP a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování,
g. bezodkladně oznamovat svému zaměstnavateli svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní
stav dovolí a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho
příčin,
h. podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Konkrétnější zásady BOZP :
a. Po nastoupení do zaměstnání ještě před započetím práce požadovat od svého zaměstnavatele
poučení o BOZP podle rizik na pracovišti a technologie vykonávané práce, totéž požadovat při
převedení na jinou práci nebo při změně technologie.
b. Jakékoliv poranění správně ošetřit a oznámit ihned zaměstnavateli, který uskuteční zápis do
knihy úrazů.
c. Ihned oznámit zaměstnavateli vznik pracovního úrazu a poskytnout potřebnou součinnost při
jeho vyšetřování a případném odškodňování,
d. Neprovádět žádné práce na elektrických zařízeních pokud k tomu nemáte předepsanou
kvalifikaci, přísně se omezit pouze na obsluhu zařízení k jejichž obsluze máte oprávnění nebo
poučení.
e. Nesnímat kryty a samovolně zasahovat do živých částí, při poruše okamžitě stroj nebo zařízení
vypnout a závadu oznámit vedoucímu zaměstnanci. Pamatujte, že s elektrickým proudem mohou
jen odborníci !!! Lidské tělo nemůže být beztrestně vodičem elektrického proudu !!!
f. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem, zejména stanovené hmotnostní limity pro
zvedání a přenášení břemen.
g. Nevystupovat na stoly, židle a jiné vratké předměty. Nepodceňujte nebezpečí pádu z výšky nebo
do volné hloubky, nepozornost má mnohdy cenu života !!!
h. Odcházet z pracoviště jen podle vnitřních pravidel zaměstnavatele.
ch. Při pracích na pracovištích u klientů dbejte na to, abyste při své práci neohrozili život nebo
zdraví jejich zaměstnanců nebo návštěvníků nebo obyvatelů.
Věříme, že Vám tato instruktáž bude prospěšná a že se budete ve vlastním
zájmu chránit před jakoukoliv možností poškození Vašeho zdraví.
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