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Souhrn výchozích povinností při zajištění bezpečnosti  

 
 
 

Zajištění bezpečnosti je důležitou součástí činnosti. Pravidla bezpečnosti nejsou jen 

zásadami pro samotnou bezpečnost, ale současně i výchovným nástrojem, který má každý 

nejen dodržovat ale současně přenášet i na další účastníky činnosti. Příloha uvádí souhrn 

povinností, které je třeba uplatňovat. 

- Trvat na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro sebe a dále pro všechny účastníky 

realizované činnosti, poskytnout informace o rizicích těchto činností a možnostech jejich 

snižování. 

- Odmítnout vykonávat činnosti, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným 

způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. 

- 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. 

- Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny odpovědných osob spolku, s nimiž byl řádně 

seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování a informacemi a pokyny odpovědných 

osob spolku. 

- Seznámit se před zahájením činnosti s prostorem, ve kterém bude činnost vykonávána, se 

zařízeními, nástroji a ochrannými pomůckami, které budou využívány a s  obecně platnými 

i vnitřními předpisy, které se realizované činnosti, využívaných prostor, vybavení, 

nástrojů a ochranných pomůcek týkají a v té souvislosti: 

 dodržovat stanovené postupy, používat stanovené prostředky a pomůcky, dopravní 

prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, řídit se 

návodem výrobce daného přístroje, zařízení apod.; 

 oznamovat odpovědné osobě zjištěné nedostatky a závady, které ohrožují nebo by 

bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob, 

zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, 

závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich 

zamezení; 

 podílet se podle svých možností na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách; 

 poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo poranění, případně přivolat 

odbornou pomoc; 

 podrobit se na pokyn oprávněné osoby stanovené statutárním orgánem spolku, zda 

není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 


