
 
AMIRRO, s.r.o., IČO : 25130650, Křižíkova 1859, 25088 Čelákovice  

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
pro seznámení návštěv s bezpečnostními předpisy v prostorách a areálu firmy 

AMIRRO, s.r.o. 
 

Vstupujete do areálu firmy AMIRRO, s.r.o., kde jste povinni dodržovat nařízení a směrnice společnosti pro Vaši 
bezpečnost a ochranu během pohybu a pobytu ve společnosti. 

1) Návštěvní řád platí pro návštěvy, které vstupují do areálu společnosti AMIRRO, s.r.o.. Za návštěvu se pro 
účely tohoto návštěvního řádu nepovažují zaměstnanci společnosti a zaměstnanci externích zhotovitelů 
působících dlouhodobě v areálu společnosti. Ostatní osoby se považují za návštěvu (včetně dodavatelů 
výrobních prostředků, řidičů třetích stran, zákazníků e-shopu apod.). 

2) Návštěva vstupuje do areálu společnosti dobrovolně a je povinna respektovat veškerá obecná i vnitřní 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a pravidla pro pohyb v rámci 
areálu společnosti tak, aby se nevystavila riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku. 

3) Společnost si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu společnosti každou osobu, která 
nebude respektovat nebo nevyhoví požadavkům tohoto návštěvního řádu, pokynům zaměstnanců 
společnosti nebo jejíž chování shledá v rozporu s právními předpisy. 

4) Pokud návštěva zjistí, utrpí či způsobí úraz, ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, majetku nebo 
životního prostředí, je povinna takovouto závadu ihned nahlásit jakémukoli zaměstnanci společnosti, pokud 
to situace dovolí. 

5) Každý návštěvník je povinen se pohybovat v areálu pouze po určených a značených komunikacích, 
nezdržovat se bezdůvodně v jízdní dráze vozidel a dbát při tom zvýšené opatrnosti, zvláště v blízkosti 
výrobních zařízení a pohybujících se vozidel a manipulační techniky. 

6) Je zakázán vstup osob mladších 15 let do areálů společnosti bez doprovodu dospělé osoby. Při vstupu dětí 
do areálu je za jejich bezpečnost a ochranu zdraví odpovědná dospělá osoba vstupující s dítětem. 

7) V areálu společnosti je zakázáno kouření mimo míst k tomu určených, zákaz se vztahuje i na kabiny řidičů 
vozidel. Zákaz vstupu pod vlivem nebo vnášení či užívání alkoholu či jiných návykových látek. 

8) V areálu společnosti se zakazuje manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazených prostor. 

9) Každá osoba musí respektovat bezpečnostní značky, symboly, piktogramy a signály. 

10) Je zakázáno vjíždět motorovými vozidly do vnitřních prostorů hal areálu bez povolení a pokynu určeného 
zaměstnance společnosti  

11) Je zakázáno vstupovat do nebezpečného dosahu manipulačních strojů a jeřábů. 

12) Je zakázáno pohybovat se pod zavěšenými břemeny, v jejich bezprostředním okolí a vstupovat do prostoru 
skladu skleněných tabulí. 

13) Je zakázáno vystupovat na skladovaný materiál a výrobky, nebo je přelézat. 

14) Každá osoba musí dodržovat zákaz vstupu a vjezdu do všech prostor, které nesouvisí s předmětem 
návštěvy či její pracovní činnosti. Vystupovat do výšek, na žebříky, palety, regály a jiná strojní a technická 
zařízení 

15) Každá osoba musí dodržovat zákaz manipulace se stroji a strojními zařízeními společnosti či třetích osob, 
pokud k tomu není výslovně zmocněna. Dopravní prostředky, strojní a technická zařízení mohou 
obsluhovat a pracovní činnost vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

16) Do areálu společnosti je zákaz vnášení předmětů, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců 
nebo třetích osob v areálu společnosti (např. střelné zbraně, střelivo, pyrotechnika, zakázané chemické 
látky, apod.) Nedonášet jedovaté, výbušné, hořlavé, či jinak nebezpečné látky.  

17) Za porušení tohoto návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěva dle účinných právních 
předpisů České republiky, zejména dle občanského zákoníku. 

18) Návštěva bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory areálu společnosti jsou monitorovány kamerovým 
systémem s možností záznamu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla 
ochrany osobních údajů stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES 

19) Je zakázáno bez povolení jednatele společnosti používání mobilních telefonů, videokamer a fotoaparátů k 
pořizování záznamů zvuku i obrazu. 

20) Je rovněž nutné dodržovat aktuální vládní nařízení ohledně Covidu – 19 (https://covid.gov.cz/)  

21) Vstupem do areálu firmy Amirro, s.r.o. souhlasíte se všemi podmínkami tohoto návštěvního řádu. 

22) Návštěva je povinna dodržovat zákazy a příkazy společnosti. Porušením tohoto návštěvního řádu je spol. 
AMIRRO, s.r.o. oprávněna účtovat pokutu až do výše 5.000,-Kč. 

 
AMIRRO, s.r.o. Vám přeje bezpečný a příjemný pobyt v našem areálu. 

https://covid.gov.cz/

