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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá navržením pravidel a postupů BOZP pro práci 

dodavatelských firem v areálu velké mateřské firmy. Jedná se o Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. Práce se podrobně zabývá zahájením činnosti dodavatelské firmy 

v rámci výrobního procesu osobních automobilů, popisuje jednotlivé kroky, které musí být 

učiněny před zahájením prací. Dále popisuje podmínky pro vstup externích zaměstnanců 

do areálu mateřské firmy a pravidla, která musí tito zaměstnanci dodržovat. Součástí práce je 

několik tabulkových dokumentů, některé slouží k předání důležitých informací mezi 

mateřskou společností a dodavateli, jiné jsou určeny přímo pro zaměstnance k zajištění 

bezpečnosti. 

Klíčová slova 

Bezpečnost práce, motor, auto, Hyundai, dodavatel, činnost, společnost. 



Summary 

This bachelor thesis deals with designing health and safety rules and procedures for 

supplier companies working on the premises of a parent company. It deals with the company 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. It covers the beginning of the activity of the 

supplier companies in the manufacturing process of producing cars, describes the steps that 

must be fulfilled before starting the work. It also describes the conditions for entry into the 

area of the parent company for external employees and the rules that must be abided by these 

employees. The work includes several tables, some of them used to pass relevant information 

between the parent company and the suppliers, and others designed specifically for employees 

to ensure safety.  

Keywords 

Occupational safety, engine, car, Hyundai, supplier, activity, company. 
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 1 Úvod o společnosti 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) byla založena 7. 7. 2006. 

Výstavba závodu v průmyslovém areálu Nošovice u Frýdku - Místku začala v dubnu 2007 

a práce byly dokončeny za 18 měsíců, tj. v říjnu 2008. Při výstavbě závodu byl od samého 

počátku kladen velký důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Vzrostlé stromy 

v areálu nebyly vykáceny, ale přemístěny na místo, kde se o ně staral tým zahradníků, a po 

výstavbě byly přemístěny zpět do areálu. Zachráněno tak bylo přes 1 100 stromů. Závod 

se nachází na ploše o velikosti 200 ha. Celková investice do stavby závody byla 1,12 miliard 

eur. Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evropě. Další tři závody má Hyundai v Koreji 

a Číně, po dvou v Indii a po jednom v USA, Turecku, Rusku a v Brazílii. Nošovický závod je 

odbornou veřejností považován za nejmodernější automobilku v Evropě. Základní části 

výroby v HMMC tvoří lisovna, svařovna, lakovna, finální montážní a výroba převodovek. 

V HMMC v současné době pracuje téměř 3 500 zaměstnanců, z nichž 96 % jsou občané 

České republiky, převážně Moravskoslezského kraje. Od počátku fungování provozu se kladl 

velký důraz na bezpečnost. Nicméně až minulý rok, tj. v srpnu 2013 získala firma ocenění 

bezpečný podnik. V prosinci téhož roku následovala implementace systému řízení BOZP ISO 

18001 OHSAS. Všechny modely, vyráběné v závodě HMMC, byly vyvinuty speciálně pro 

evropský trh v Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu a odpovídají vysokým 

požadavkům zdejších zákazníků na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design. Výrobní kapacita 

činí 300 000 aut ročně v třísměnném provozu. Výroba je dále soustředěna na převodovky, 

které HMMC dodává i pro sesterský závod Kia v Žilině a HMMR v Rusku, [18][18]. 

 

Obrázek 1, Znak Hyundai 
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 1.1 Další informace 

Složení závodu: lisovna, svařovna, lakovna, montáž, převodovkárna. 

Kapacita produkce:  300.000 vozidel za rok. 

Vyráběné modely:  Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třídveřová, 

Hyundai ix20, Hyundai ix35. 

Počet zaměstnanců: 3 500. 

Průměrný věk: 30 let. 

Podíl žen:  18%. 

Česká národnost:  96% zaměstnanců, [18]. 
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 2 Generel závodu 

Závod firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se nachází v průmyslové 

zóně Nošovice u Frýdku - Místku. Závod leží v rovinatém území situovaném jižně od 

silničního tahu R68, spojující Frýdek – Místek s Českým Těšínem. Zhruba ve vzdálenosti 

1 km od areálu se nachází zastavěná část obce Nošovice. Přilehlé pozemky k areálu jsou 

zastoupeny kombinací zemědělských ploch a lesů viz. Obrázek 2 [19] . Zhruba 7 km západně 

od areálu společnosti se nachází statutární město Frýdek – Místek, [19]. 

 

 

Obrázek 2, Okolí závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing  Czech s.r.o.  
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 3 Seznam hlavních dodavatelských firem 

Hlavní dodavatelské firmy HMMC jsem se rozhodl uvést do přehledné tabulky. V 

tabulce je 7 nejdůležitějších dodavatelů. V tabulce jsou vzhledem k míře spolupráce a 

množství zaměstnanců v areálu HMMC uvedení pouze nejdůležitější dodavatelé. Celkový 

počet dodavatelských firem se nepravidelně mění v závislosti na rozhodnutích managementu. 

Název Počet 

zaměstnanců 

Rok zahájení 

spolupráce. 

Haly  Předávka rizik (kdy 

proběhla poslední): 

Hyundai 

Glovis 

650 2008 Všechny výrobní 

haly 

4/2014 

Hyundai 

Mobis 

10 2008 Předmontáž, 

montáž 

3/2014 

Hyundai 

Amco 

5 2008 Celý areál 

HMMC 

4/2014 

Hysco 10 2008 Všechny výrobní 

haly 

3/2014 

Sungwoo 

Hitech 

20 2008 Svařovna, 

montáž 

3/2014 

Centr group 40 2011 Celý areál 

HMMC 

4/2014 

Tabulka 1, Seznam dlouhodobých dodavatelů 

 3.1 Současný stav 

V dnešní době řeší práci dodavatelů, systém předávky rizik a výkon činnosti 

zaměstnanců několik interních dokumentů v rámci HMMC. Tyto dokumenty jsou vzhledem k 

zákonným požadavkům dostačující, [13], [14], [15]. 
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 4 Úvod 

Jelikož se HMMC rozhodla řešit bezpečnost práce na nejvyšší možné úrovni, bylo 

mou snahou upravit, zjednodušit a zpřehlednit dnešní režim BOZP, týkající se spolupráce 

s dodavatelskými firmami, včetně vytvoření doprovodných dokumentů tak, aby nedocházelo 

ke vzniku nejasností například věcným nepochopením nebo špatnou formulací požadavků atp. 

Cílem mé práce je po konzultaci s kompetentními osobami ve společnosti, navrhnout 

jednotný postup, který bude obsahovat veškeré potřebné informace, postupy, návody 

a tabulkové dokumenty které jsou zapotřebí k zajištění bezpečnosti práce externích firem, 

působící v tomto podniku. Dodržování tohoto postupu by mělo vést ke snížení úrazovosti 

zaměstnanců dodavatelů, krátkodobě i dlouhodobě působících ve firmě. Z důvodu 

zjednodušení jsem označil dodavatele za „dočasné a dlouhodobé“. Doba činnosti zaměstnanců 

dočasných dodavatelů obvykle nepřesáhne 30 dní. V případě, že dodavatel je přímým 

dodavatelem HMMC, je hlavním koordinátorem bezpečnosti práce vždy kmenový 

zaměstnanec společnosti HMMC. Pokud dodavatel zajišťuje práci dalších subdodavatelů v 

areálu HMMC je potřeba vždy písemně stanovit koordinátora mezi dodavateli. Veškeré 

informace je pak potřeba dále předat sekci BOZP za HMMC, jelikož práce probíhá v areálu 

firmy a ovlivňuje tedy i práci kmenových zaměstnanců HMMC. Svou práci jsem rozdělil do 3 

základních kapitol, a to: 

 Povinnosti před zahájením prací. 

 První vstup zaměstnanců do areálu HMMC. 

 Činnost zaměstnanců dodavatelů v areálu HMMC. 
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 5 Povinnosti před zahájením prací 

Před samotným zahájením pracovních úkolu zaměstnanců dodavatelských firem je 

potřeba vykonat větší množství jednotlivých kroků. K zjednodušení posloupnosti těchto 

úkolů, jsem vytvořil následující vývojový diagram. Jak vyplývá z vývojového diagramu je 

před samotným zahájením prací potřeba v rámci BOZP učinit několik následujících kroků: 

 dojednání činnosti dodavatelské firmy, 

 informovaní zaměstnanců sekce BOZP, 

 získání informaci od dodavatele pro přípravu dokumentů nezbytných k bezpečné práci a 

vyžádaní dokumentů od dodavatelské firmy, 

 příprava dokumentů k předávce sekcí BOZP, 

 předání dokumentu dodavatelské firmě, 

 seznámení vlastních zaměstnanců se změnami v jejich pracovních úkolech, potažmo s 

činnostmi, které bude dodavatelská firma provádět a riziky s nimi spojenými, 

 namátková kontrola plnění povinností v rámci BOZP. 
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Obrázek 3, Vývojový diagram činností 
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 5.1 Dojednání činnosti dodavatelské firmy 

Za dojednání činností zodpovídá objednatel HMMC, objednatel určuje rozsah práce, 

nebo činnosti, vykonávané dodavatelskou firmou potažmo jejími zaměstnanci, ale pouze v 

rámci ekonomických a firemních (výrobních) požadavků. Definuje také dobu, po kterou se 

bude práce vykonávat tak, aby bylo jasné, kdy bude činnost zaměstnanců dodavatelských 

firem zahájena a kdy skončena. 

 5.2 Informovaní zaměstnanců sekce BOZP 

Objednatel je zodpovědný za informování zaměstnanců sekce BOZP o tom, že bude 

v areálu HMMC vykonávat svoji činnost externí dodavatel. Tuto informaci je potřeba předat 

sekci BOZP s dostatečným předstihem. Součástí této informace, by měly být kontakty na 

dodavatelskou firmu, aby bylo možné zahájit komunikaci mezi koordinátorem za HMMC a 

dodavatelskou firmou. Vzhledem k časově náročné přípravě v rámci školení i kmenových 

zaměstnanců a množství předávaných informací, je potřeba, aby tato informace byla předána 

nejméně dva týdny, tedy 10 pracovních dní před zahájením prací externích firem. 

 5.3 Získání informaci od dodavatele pro přípravu dokumentu nezbytných 

k bezpečné práci a vyžádání dokumentů od dodavatelské firmy 

Koordinátor zajistí získání veškerých potřebných informaci o činnosti nebo 

činnostech zaměstnanců dodavatele, jež budou vykonávány ve společnosti, a tyto pak předá 

sekci BOZP. 

K tomuto účelu jsem navrhl vstupní dotazník ve formě tabulky. Tento dokument 

slouží pouze k předání informací, jako jsou adresa firmy, jméno, počet zaměstnanců, kontakty, 

a popis vykonávaných činností a navštívených prostor v rámci areálu HMMC. 

Za správné vyplnění tohoto dotazníku je zodpovědný vedoucí zaměstnanec za 

dodavatelskou firmu. Forma dotazníku byla zvolena tak, aby odpovědi a otázky byly stručné, 

jednoduché a zároveň obsahovaly důležité informace pro společnost. Dotazník by měl vyplnit 

sám vedoucí zaměstnanec externí společnosti. V takovémto případě se bude jednat zejména 

o velmi krátce probíhající a jednoduché činnosti. V případě nejistoty, by se měl tento vedoucí 
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zaměstnanec dodavatele poradit s odborně způsobilou osobou zajištující bezpečnost 

dodavatelské firmě. 

Zaměstnanci sekce BOZP dostávají tyto základní informace zpět k vyhodnocení, 

mimoto si musí vždy ještě vyžádat komplexní analýzu rizik dodavatele. Pokud zaměstnancům 

sekce BOZP nepostačí informace z dotazníku a ani analýzy rizik dodavatele nejsou 

komplexní, jsou koordinátoři BOZP povinni si od dodavatele vyžádat dodatečné informace 

a to v takovém množství, aby bylo zajištěno bezpečné vykonávání pracovní činnosti. Součástí 

těchto informací můžou být například technologické postupy prací, pracovní postupy, návody 

na bezpečné používaní strojů a zařízení, revizní zprávy apod. 
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Dotazník jsem navrhnul jak v anglické verzi, která je součástí příloh, tak v české verzi. 

Jméno dodavatelské firmy:  

Adresa dodavatelské firmy:  

Kontaktní osoba za dodavatelskou firmu 

(koordinátor): 

 

Kontak (email, tel):   

Kontaktní osoba za HMMC (koordinátor)  

Kontak (email, tel):   

Celkový počet zaměstnanců:  

Doba činnosti (od, do):   

Prostory činnosti zaměstnanců 

dodavatelské firmy (hodící se 

zaškrtněte): 

*Do tabulky na zadní straně dokumentu 

uveďte jednotlivá pracoviště, na kterých 

bude práce probíhat. 

1)Administrativní budova 

2) Hala lisovny 

3)Hala svařovny 

4)Hala lakovny 

5)Hala montáže a předmontáže 

6)Hala převodovkárny 

7)Hala VPC 

8)Energocentrum 

9)Nakládací plochá pro kamiony a vlaky 

10)Sklad kontejnerů 

11)Venkovní prostory areálu HMMC. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Vykonávané činnosti(hodící se 

zaškrtněte): 

*Pokud budou vykonávány další 

činnosti, uveďte je na následující stránku 

**Pokud budou používány chemické 

látky, uveďte je na následující straně. 

Svařování 

Broušení 

Řezání 

Manipulace s ručním nářadím (kladiva, kleště) 

Jednoduché opravy s použitím ručního nářadí 

Opravy technologie (oprava robota) 

Instalace nové technologie (včetně rekonstrukce) 

Práce ve výšce, na žebříku  

Pohyb na safetynet 

Používaní dopravních prostředku 

Lehká ruční práce (operátor, třídění dílu) 

Úklid 

Používaní elektrospotřebičů 

Stavební/montážní práce 

Výkopové práce 

Práce s použitím stavebních strojů(bagry, jeřáby...) 

Údržba 

Používání VTZ(zdvihové, tlakové, elektrické....) 

Používání nebezpečných látek (**) 

Činnost s rizikem pádu materiálu z výšky nebo do volné 

hlouby 

Činnost se zvýšenou zátěží v rámci pracovního 

prostředí:(Prach, hluk, vibrace, chemické látky, 

mikroklimatické parametry) 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

Den zahájení prací:  

Tabulka 2, Dotazník  
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 5.4 Zpracování dalších dokumentů sekcí BOZP 

Na základě informací ze vstupního dotazníku, musí zaměstnanci sekce BOZP 

vytvořit soubor dokumentů k předání dodavateli. Vzhledem k tomu, že firma Hyundai Motor 

Manufacturing Czech. s.r.o. se snaží plnit požadavky BOZP nad rámec zákonných povinností 

byly vytvořeny informační listy se základními informacemi pro vedoucí pracovišť, ve kterých 

se externí pracovníci budou pohybovat. Zejména informace o rizicích, kterým je vystaven 

každý zaměstnanec, který na halu vstoupí, OOPP, jimiž musí být zaměstnanci vybaveni. Za 

vybavení OOPP externích zaměstnanců, zodpovídá dodavatel sám. Spolu s informačními listy 

se předávají základní bezpečnostní pokyny. 

 5.4.1 Základní bezpečnostní pokyny 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců (na všech úrovních řízení): 

- odpovídá za zajištění bezpečnosti na jeho pracovištích, 

- odpovídá za zajištění identifikace rizik na jeho pracovišti a za seznámení 

zaměstnanců s těmito riziky a navrženými opatřeními a za jejich dodržování. 

Povinnosti zaměstnanců: 

- bez prodlení nahlásit jakoukoliv závadu na stroji, technickém zařízení, dopravním 

prostředku, přístroji, nástroji nebo nářadí, kterou zpozoruje, nebo se o ní dozví, 

- bez prodlení nahlásit jakoukoliv závadu na OOPP, tento OOPP dále nepoužívat bez 

povolení vedoucího zaměstnance, 

- dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky 

OOPP a ochranná zařízení a svévolně je neměnit, neničit, neobcházet a nevyřazovat 

z provozu, 

- každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká 

jeho jednání, případně opomenutí při práci, 

- informovat svého vedoucího zaměstnance o rizicích, která dosud nebyla 

vyhodnocena, spolupracovat na jejich určení, případně změně[1][2]. 

Tabulka 3, Základní bezpečnostní pokyny 
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 5.4.2 Předávané dokumenty 

Nedílnou součástí předávaných dokumentů jsou: 

 kompletní analýza rizik pro celý areál HMMC, 

 jednotlivé dílčí informační listy vztahující se k jednotlivým halám, do kterých budou 

zaměstnanci dodavatele vstupovat, 

 návštěvní řád, 

 směrnice BOZP (dopravně provozní řád, manipulační řád, atd., [12], [13], [14]), 

 základní bezpečnostní pokyny. 

 5.5 Předání dokumentu s bližšími informacemi o BOZP dodavatelské firmě 

Za předání dokumentů vytvořených sekcí BOZP mezi dodavatelem a HMMC jsou 

odpovědní koordinátoři uvedení ve vstupním dotazníku. Předání těchto dokumentů musí 

proběhnout nejméně 7 dní před zahájením práce, tak aby bylo možné zajistit bezpečný provoz 

v areálu HMMC. 

 5.6 Seznámení a školení zaměstnanců 

Zaměstnanci sekce BOZP jsou povinni na základě informací od dodavatele 

vyhodnotit rizika, ve spolupráci s vedoucími pracovišť, jež můžou ohrožovat i jejich kmenové 

zaměstnance a tím zajistit splnění požadavků BOZP na dotčených pracovištích. Dále seznámit 

zaměstnance na dotčených pracovištích s riziky, týkajícími se externích pracovníků 

a dodržování pravidel bezpečnosti, za něž jsou zodpovědní jednotliví vedoucí zaměstnanci 

v rámci svých pracovních úkolů. Koordinátoři jsou dále povinní informovat další dodavatele, 

jejichž zaměstnanci se v dotčené oblasti nacházejí. 
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 5.7 Namátková kontrola plnění povinností v rámci BOZP 

Za dodržování pravidel BOZP na pracovišti jsou zodpovědní vedoucí zaměstnanci. 

K tomuto účelu je nutno používat kontrolní listy, které byly schváleny nebo vytvořeny sekcí 

BOZP. Zaměstnanci sekce BOZP by měli provádět namátkou kontrolu formou kontrolních 

pochůzek. V případě zjištění nedodržování pravidel BOZP upomenout zaměstnance, který 

tyto pravidla porušil a informovat jeho vedoucího. V případě závažného porušení musí být 

sepsán protokol a pořízeny fotografie. Dodavatel je povinen dbát na dodržovaní pravidel 

BOZP svými zaměstnanci. 
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 6 Vstup zaměstnanců do areálu HMMC 

Před zahájením práce musí dodavatel dodat  HMMC přesný seznam zaměstnanců, 

kteří budou vstupovat do areálu HMMC. HMMC připraví pro všechny zaměstnance ID karty. 

ID karty budou omezovat vstup externích zaměstnanců pouze na pracoviště, na kterých budou 

tito zaměstnanci vykonávat svoji činnost.  

V areálu HMMC rozlišujeme 3 vstupy a to vstup v administrativní budově, 

personální vrátnici a dopravní brány pro automobily, [19].  

O systém ID karet se stará oddělení vnitřních záležitostí, které je zodpovědné za 

přípravu ID karet a jejich naprogramování. 

Při prvním vstupu by si měl zaměstnance vyzvednout vedoucí zaměstnanec 

dodavatele, na jehož pracovišti budou tito zaměstnanci vykonávat svoji práci. Vedoucí 

zaměstnanec si je musí osobně vyzvednout na vrátnici. 

Obrázek 4, Informační mapka vstupů pro pěší 
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 6.1 Povinnosti vedoucího zaměstnance 

Povinností vedoucího zaměstnance je:  

 seznámit zaměstnance dodavatele s jejich pracovišti, 

 seznámit zaměstnance s umístěním odpočinkových míst, toalet a jídelny a kuřáckých 

míst, 

 seznámit zaměstnance se systémem přestávek. 

Každý další vstup provádí zaměstnanci dodavatele přes turnikety v personální 

vrátnici. Přes vstup v administrativní budově mohou dlouhodobě vstupovat pouze vrcholoví 

vedoucí zaměstnanci, doba vstupu a odchodů těchto zaměstnanců není nijak omezena. Vstup 

v administrativní budově mohou používat i vedoucí zaměstnanci ve své standardní pracovní 

době v rámci pracovních povinností jako například pracovních cest. 

 6.2 Brány pro nákladní vozidla 

Vstup do areálu HMMC přes automobilovou bránu je umožněno pouze řidičům 

nákladních vozů a to vždy jen v počtu jednoho řidiče na jedno vozidlo. Při vjezdu jsou 

povinni nahlásit informace na vstupní vrátnici.  

 6.2.1 Je potřeba nahlásit 

 státní poznávací značku vozidla, 

 jméno řidiče,  

 důvod vjezdu do areálu, jako například naložení nových automobilů, složení nákladních 

kontejnerů v kontejnerovém skladu, vyložení materiálu pro montáž. 

Jelikož tito zaměstnanci dodavatelů vstupují do areálu HMMC jen na krátkou dobu 

a jen do určených oblastí, tj. nakládací a vykládací plochy, nejsou jim vystavovány ID karty. 

Aby byla zajištěna bezpečnost těchto zaměstnanců, byl vytvořen návrh základních pravidel 
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bezpečnosti pro řidiče nákladních automobilů, které by jim měly být předány u dispečerů při 

vjezdu do areálu, toto převzetí řidiči podepisují. Součástí pravidel jsou také pravidla 

silničního provozu v areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech. s.r.o. s informační mapou 

o parkovištích pro nakládání automobilů, vykládku kontejnerů a parkovišti, které slouží pro 

odpočinek. 

Informační mapa s parkovištěm pro nakládání nových automobilů, [19].  

 

Obrázek 5, Informační mapka pro nákladní vozidla 1 
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Informační mapa pro sklad kontejnerů a vyznačení parkoviště pro odpočinek řidičů, 

[19]. 

 

Obrázek 6, Informační mapka pro nákladní vozidla 2 



26 

 

 6.3 Základní pravidla bezpečnosti pro řidiče  

1) Řidič je povinen respektovat pravidla bezpečného provozu pro jízdu a obsluhu 

příslušných dopravních prostředků, které obdržel u dispečera. 

2) Smí řídit jen dopravní prostředek takového druhu, který má uveden v průkazu řidiče. 

3) Před započetím používaní dopravního prostředku je povinen zkontrolovat stav vozidla 

a přesvědčit se o správné funkci jednotlivých částí vozidla dle pokynu výrobce.  

4) Musí přerušit řízení vozidla při nevolnosti či únavě případně z jiného vážného důvodu. 

5) Při jakémkoliv zastavení vozidla musí zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu. 

6) Při opuštění vozidla musí provést taková opatření, aby zabránil zneužití vozidla 

(zamknout). 

7) Při jízdě v areálu společnosti musí řidič používat bezpečnostní pás. 

8) Nesmí nechávat zaparkované vozidlo na koridorech pro pěší. 

9) Mohou vjíždět pouze do míst, které jsou uvedeny na přiloženém plánku. 

10) Řidiči mají zakázáno: 

 jet pod vlivem alkoholických nápojů, 

 jet pod vlivem dalších omamných nebo psychotropních látek, 

 používat dopravní prostředek k jinému účelu, než pro který je určen, 

 přenechat řízení osobě k tomu neoprávněné, 

 posunovat jiné dopravní prostředky, stroje, nebo materiál nárazem nebo 

potahováním, 

 odstraňovat bezpečnostní prvky nebo značky na vozidlech, 
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 vyhazovat předměty z vozidla, 

 překračovat předepsanou hmotnost dopravního prostředku, 

 převážet větší počet osob, než je povoleno, 

 používat při jízdě mobilní telefon, [14]. 
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 7 Činnost zaměstnanců dodavatelů v areálu HMMC 

Zaměstnanci dodavatele, vykonávající činnost v areálu HMMC, jsou povinni 

dodržovat obecně platná pravidla bezpečnosti podle školení, kterých se jim dostalo u svých 

mateřských společností. Vedoucí zaměstnanci by měli spolupracovat na řešení bezpečnostních 

problému v rozsahu svých povinností. Tím je myšleno obzvlášť spolupracovat s kmenovými 

vedoucími zaměstnanci za HMMC a sekcí BOZP na analýze rizik a návrhu opatření. 

Zaměstnanci musí být vzhledem k podmínkám v areálu nezbytně vybavení některými OOPP, 

za vybavení svých zaměstnanců OOPP zodpovídá každá dodavatelská společnost sama. Za 

používání OOPP zaměstnanci zodpovídá vedoucí zaměstnanec za dodavatele. Ve spolupráci 

s kompetentními osobami ve společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech. s.r.o. jsem se 

rozhodl vytvořit následující tabulku sloužící jako přehled některých používaných OOPP na 

halách. OOPP v následující tabulce musí používat zaměstnanci vždy, když vstoupí do prostoru 

haly. Kromě této tabulky jsou o této povinnosti zaměstnanci informování přímo na hale 

pomocí informačních tabulí při vstupech. Následující tabulku je potřeba brát jako tabulku 

minimálních požadavků, další OOPP musí být přidělovány zaměstnancům na základě 

vykonávaných činností. V žádném případě nelze OOPP přidělovat pouze na základě této 

tabulky. 
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Hala OOPP Poznámka 

Administrativní budova  Uzavřená obuv 

Lisovna Pracovní obuv, pracovní oděv  

Svařovna Pracovní obuv, pracovní oděv, 

ochranné brýle 

 

Lakovna Pracovní obuv, pracovní oděv, 

antistatický oděv 

Antistaticky oděv není třeba 

používat v kancelářích, 

šatnách, jídelně a na hlavním 

schodišti. 

Montáž Pracovní obuv, pracovní oděv, 

ochranné brýle 

Brýle musí být používány za 

žlutou čárou ohraničující 

výrobní linku 

Převodovkárna Pracovní obuv, pracovní oděv, 

ochranné brýle 

 

VPC Pracovní obuv, pracovní oděv  

Energocentrum Pracovní obuv, pracovní oděv Pracovní obuv a, oděv je 

potřeba pouze pokud 

zaměstnanci vstupují do 

prostoru, kde se nachází 

technologie.  

Nakládací plocha Pracovní obuv, pracovní oděv, 

reflexní vesta 

 

Sklad kontejneru Pracovní obuv, pracovní oděv, 

reflexní vesta 

 

Tabulka 2, Vybavení OOPP 

Za použitelnost OOPP pro pracovní účely zodpovídá vedoucí zaměstnanec 

dodavatelské firmy, pokud dojde na OOPP k poškození, nebo používáním a opotřebením 

ztratí svou funkci, musí se takovýto OOPP vyřadit neprodleně z používání a nahradit jiným. 

Poškozené a vyřazené OOPP se předávají odborně způsobile osobě, která rozhodne o jejich 

opravě nebo likvidaci. Pokud dojde k poškození OOPP během pracovního procesu, 

je zaměstnanec povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedoucímu zaměstnanci a tento 

OOPP dále nepoužívat. 
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 8 Závěr 

Cílem práce bylo stanovit jasná a srozumitelná pravidla BOZP pro pohyb a činnost 

dodavatelských firem. Tato pravidla jsem zahrnul do jednotlivých kapitol mé bakalářské práce 

tak, aby se dala použít jako podklad pro směrnici, podle níž bude možné postupovat v případě 

spolupráce s dodavatelskou firmou. Byl navržen dotazník, který by měl jasně specifikovat 

činnost firem a další informace pro objednatele práce. Dotazník byl přeložen i do anglického 

jazyka, z důvodu účasti zahraničních dodavatelů ve firmě. Pro řidiče nákladních automobilů, 

kteří vjíždějí do objektu HMMC byly zpracovány základní pravidla bezpečnosti o parkování 

vozidel, nakládce vozidel a kontejnerů, které vždy obdrží na stanovišti dispečerů, včetně 

zhotovených informačních map.  

Vzhledem k množství jednotlivých dodavatelů, kteří se v areálu HMMC nacházejí, 

pojmul jsem tuto bakalářskou práci jako specifikaci jednotlivých kroků, které je potřeba 

vykonat, aby mohli zaměstnanci kteréhokoli dodavatele pracovat v areálu HMMC v rámci 

jasně stanovených bezpečnostních pravidel a pokynů, jak ze strany zodpovědných pracovníků 

HMMC, tak ze strany vedoucích pracovníků externích firem.  
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