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Povinnosti zaměstnance
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s
ostatními zaměstnanci.
Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací,
plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly.
Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.
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.
Zaměstnanci mají 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.
Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě
život nebo zdraví jiných osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění
povinnosti zaměstnance.
Každý zaměstnanec je povinen 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. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí
kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí.
Podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým
zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.
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.
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.
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. Podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance, zda není pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly
ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich
odstraňování; bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz,
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl
svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.
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Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných
podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen
ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu
způsobenou.
Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým
mravům.
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