
Politika BOZP 
OH&S Policy



Deklarace Politiky BOZP
 Jsme v souladu s právními a jinými požadavky a plníme  

 povinnosti z nich vyplývající. 
 Trvale zlepšujeme zavedený systém managementu BOZP,  

 rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů.
 Vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující  

 pracovní prostředí. Zavazujeme se k odstraňování nebezpe- 
 čí a snižování rizik. Upřednostňujeme bezpečnost práce před 
 jinými cíli.

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

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

 U našich smluvních partnerů prosazujeme stejné zásady 
 BOZP, jaké ctíme sami.

 Zavazujeme se k podpoře spoluúčasti zaměstnanců a odbo-
 rové organizace na projednávání otázek BOZP. Ve spolupráci 
 s odborovou organizací trvale zlepšujeme pracovní podmín-
 ky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich 
 dopad na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při 
 práci.

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

Vedení Metrostav a.s. 
se zavazuje:

  vytvářet podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky  
BOZPa cílů stanovených v programu managementu BOZP;

 pravidelně přezkoumávat výkonnost systému managementu  
 BOZP.

Od zaměstnanců akciové společnosti 
se očekává:

 aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky BOZP v rámci  
 svých kompetencí a odpovědností;

 vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpeč- 
 nosti a ochrany zdraví při práci.

Occupational Health and Safety Policy 
Statement

 We comply with legal and other requirements, and fulfill the 
 obligations arising there from.

 We continuously improve our implemented OH&S manage- 
 ment system. We develop services and process improvement  
 programs.

 We create conditions for health and safety – friendly working 
 environment. We are committed to eliminating hazards and 
 reducing risks. We prefer work safety over other goals.

 We support a responsible approach by our employees towards
 their health and their personal commitment to preventing  
 hazards at construction sites and workplaces through syste- 
 matic education and regular training.

 We strive to make every employee aware of the need to  
 prevent work injuries and other emergency incidents at their 
 work place.

 We ask our contractual partners to adopt the same principles  
 of OH&S, that we follow. 

 We are committed to supporting the involvement of employees 
 and the trade union in the discussion of OH&S issues. We  
 strive  to continuously improve the working conditions and  
 activities of employees with the cooperation of the trade union  
 to minimize the impact on the environment and occupational 
 health and safety.

 We foster open dialogue with the community, public bodies, as 
 well as with our clients and suppliers.

Metrostav a.s. management  
is committed:

 to create conditions for enforcing and fulfilling the declared  
 policy and goals set in the OH&S management program;

 to periodically review the performance of the OH&S mana-
 gement system.

Company employees 
are expected:

 to actively fulfill the principles declared in the OH&S policy  
 within their scope of competency and responsibility;

 to have a helpful approach to improving occupational health  
 and safety.

 Ing. Jaroslav Heran
 generální ředitel / General Manager

Politika BOZP Metrostav a.s.
Jsme univerzální stavební společnost, která pomáhá svým klientům realizovat jejich vize. Základem  
dlouhodobé stability společnosti jsou především zkušenosti zaměstnanců, jejich angažovanost a řídí-
cí schopnosti uplatňované při realizaci stavebních zakázek na tuzemském i zahraničním trhu. Naší  
prioritou je vysoká jakost služeb při zajištění maximální úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP). Vědomi si rizik doprovázejících realizaci staveb, formulovali jsme zásady, kterými se řídíme.

Metrostav a.s., Occupational Health and Safety Policy
As a general construction company, we help our clients realize their visions. The Company’s lasting  
stability stems from the experience of our employees, their commitment and management skills applied 
in carrying out construction contracts on national and foreign markets. Our priority is to provide a high  
quality service while ensuring the highest possible level of occupational health and safety (OH&S). Being 
aware of the hazards associated with construction, we’ve laid down the principles which we follow.


