
Politika BOZP



Společnost Metrostav Infrastructure a.s. je členem koncernu Skupina Metrostav. Mezi hlavní spektrum jejích činností patří řízení  
a provádění stavebních projektů v oblasti inženýrského a dopravního stavitelství. Základem dlouhodobé stability společnosti jsou pak 
především zkušenosti zaměstnanců, jejich angažovanost a řídící schopnosti uplatňované při řízení a provádění stavebních zakázek. 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vyhlášena na podporu uplatňování systému managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ČSN ISO 45001 jako funkčního nástroje řízení společnosti. Politika bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je neod
dělitelnou součástí řízení společnosti. Společnost trvale vytváří a optimalizuje podmínky pro činnosti zaměstnanců, kteří ji 
spoluvytváří. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je závazná pro všechny zaměstnance společnosti Metrostavu 
Infrastructure a.s.

Prioritou společnosti Metrostav Infrastructure a.s. je poskytování vysoké kvality služeb při zajištění maximální úrovně bez
pečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vědomi si rizik doprovázejících realizaci staveb, formulovali jsme následující zásady, kterými se řídíme.

DEKLARACE POLITIKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI SPOLEČNOSTI METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S.:

Pracujeme v souladu s právními a jinými požadavky  
a plníme povinnosti z nich vyplývající.

Trvale zlepšujeme zavedený systém managementu 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,  
rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů.

Upřednostňujeme bezpečnost práce  
a ochranu zdraví zaměstnanců před jinými cíli.

Systematickým vzděláváním a pravidelným školením 
zaměstnanců posilujeme odpovědný přístup zaměst
nanců k vlastnímu zdraví a osobní angažovanost při 
prevenci rizik na stavbách a pracovištích.

Snažíme se dosáhnout toho, aby si každý zaměst nanec 
uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů  
a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce 
na svěřeném pracovišti. 

U našich smluvních partnerů prosazujeme stejné 
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
jaké ctíme sami. 

Vedeme otevřený dialog s veřejností, orgány  
státní správy, jakož i s našimi klienty a dodavateli.

OD ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI  
METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S. SE OČEKÁVÁ:

Aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky bezpeč
nosti práce a ochrany zdraví při práci v rámci svých 
kompetencí a odpovědností.

Odpovědný přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví.

Vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
SPOLEČNOSTI METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S. 
SE ZAVAZUJE:

Zajišťovat bezpečné a vhodné pracovní podmínky 
vedoucí k prevenci pracovních úrazů a ochraně zdraví 
zaměstnanců. 

Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků. 

Vytvořit, zavést a udržovat procesy pro odstraňování 
nebezpečí a snižování rizik v oblasti bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci. 

Neustále zlepšovat zavedený systém managementu  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vytvářet  
podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanovených 
cílů a programů. 

Pravidelně přezkoumávat výkonnost zavedeného 
systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Uvolňovat finanční, personální i materiálové zdroje, 
aby mohla být vyhlášená politika bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci společnosti plněna. 

K podpoře spoluúčasti zaměstnanců a odborové  
organizace na projednávání otázek bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci. 
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