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Summary 

Merger is frequent economic phenomena. Along with legal and econimic aspects of 

the merger we face to a need of solving of management issues inside the company after the 

merger. In this thesis I deal with the integration of new proces (the company that with the 

merger become extinguished) into a occupational health and safety management system of 

the ongoing company. I compiled an analyses of both plants before merger focused on 

compliance of the systém with requirements of ČSN OHSAS 18001:2008.  Based on this 

analysis the key aspects were identified, that could affect the situation in the company after 

the merger due to the OHS legislation and OHS management system. I processed proposal 

and recommendation to eliminate identified non-conformities. 

 

Keywords: management system, occupational health and safety, integration, OHSAS 

18001, merger  

 

Anotace 

Fúze společností jsou častými ekonomickými jevy. Spolu s právními a 

ekonomickými aspekty fúze se naskýtá nutnost řešení otázek řízení uvnitř společností po 

sloučení. Tato diplomová práce se zabývá integrací nových provozů (společnosti, která při 

fúzi zanikne) do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti, která je 

pokračující. Byla zpracována analýza obou závodů zaměřená na plnění shody s poţadavky 

normy ČSN OHSAS 18001:2008 před fúzí. Na základě této analýzy byly identifikovány 

zásadní body, které by mohly ovlivnit situaci ve společnosti po sloučení vzhledem 

k legislativě BOZP a systému řízení BOZP a zpracovány návrhy a doporučení pro 

odstranění identifikovaných neshod. 

 

Klíčová slova: systém řízení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, OHSAS 18001, 

integrace, fúze  
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

České zkratky 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

RISCON Název programu k řízení rizik (RISk CONtrol) 

NCHL  Nebezpečná chemická látka 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

SUIP  Státní úřad inspekce práce 

TP ŢaPP Technický pracovník péče o ţivotní a pracovní prostředí 

ŢP  Ţivotní prostředí 

 

Cizojazyčné zkratky 

AGC  Asahi Glass Corporation 

AVO  Added Value Operation 

BI SHE Instruction Safety Health Environment (označení instrukcí) 

BS  British Standard 

FA  First Aid 

FR  Frequency Rate 

HR  Human Resource 

HS(G)  Succesfull Health and Safety Management 

ISO  International Organization for Standardization 

LTA  Lost Time Accident 

OHS  Occupational Health and Safet 

OHSAS Occupational Health and Safety Advisory System 

PDCA  Plan Do Check Act 
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PVC  Polyvinylchlorid 

RA  Recordable Accident 

RWA  Restricted Work Accident 

SEQCDDM Safety, Environment, Quality, Cost, Development, Delivery, Management 

SW  Software 

TPE  Thermoplastic Elastomer
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 Úvod 1.

V současné době jsou fúze společností poměrně častým jevem. Důvodů, proč 

společnosti fúzi podstupují je několik. Ve většině případů jsou to důvody ekonomické – 

koncentrace kapitálu, vyšší moţnost realizace rozsáhlejších podnikatelských záměrů, 

upevnění pozice na trhu, dosaţení úspor z rozsahu apod. Dále fúze umoţňují zjednodušení 

sloţité organizační struktury či záchranu společnosti, které hrozí konkurz. 

Naše společnost AGC Automotive Czech a.s. se rozhodla pro fúzi s dceřinou 

společností AGC Automotive Bilina s.r.o. především z důvodu podpoření strategie 

evropské automobilové divize společnosti AGC stát se v horizontu tří let jedničkou na trhu 

automobilových skel a zefektivnění řízení.  

Sloučení dvou společností spolu v rámci celé organizace řízení nese několik aspektů, 

které ovlivňují samotnou fúzi a následně běh společnosti po sloučení. Pro fúzi, jako 

takovou, je to především splnění všech právních podmínek fúze. Pro chod společnosti je 

také nutné definovat jakýsi manaţerský plán – jak přizpůsobit řízení ve společnosti nebo 

naopak, jak přizpůsobit společnost danému řízení. 

Cílem mé diplomové práce je popsat jednotlivé kroky v managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci při fúzi společností, při které pokračující společnost je drţitelem 

certifikátu z normy OHSAS 18001 a společnost zanikající drţitelem tohoto certifikátu 

není. Jinak řečeno integrovat nový provoz (zanikající společnost) do stávajícího systému 

řízení BOZP tak, aby byly splněny zákonné poţadavky a poţadavky normy OHSAS 18001 

a společnost byla schopna projít auditem bez hrozby ztráty certifikátu. 

Norma sice umoţňuje stanovit rozsah aplikace systému pouze na stanovené úseky 

společnosti, ale rozsah fúze, provázanost jednotlivých úseků společnosti po sloučení a 

především její motto „Bezpečnost na prvním místě“ nedovoluje vyjmout fúzovanou 

společnost z rozsahu certifikace. Celý systém se můţe zdát jako plně funkční, můţe se ale 

jednat o setrvačnost a fúze je citelná změna, která by jej v takovém případě mohla narušit. 

Cílem auditu bude prokázat ţivotaschopnost a efektivnost systému při začleňování nového 

provozu.  

Téma jsem si vybrala v rámci svého pracovního uplatnění, kdy jsem ve společnosti 

AGC Automotive Czech a.s. osoba odpovědná za systémy řízení BOZP a ŢP. V rámci mé 
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odpovědnosti mi byl tento úkol přidělen vedením společnosti včetně souhlasu s 

vypracováním diplomové práce.  
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 Charakteristika fúzujících společností 2.

Společnosti AGC Automotive Czech a.s. a AGC Automotive Bilina s.r.o. spadají do 

automobilového průmyslu, konkrétně jsou zaměřeny na automobilová skla. 

2.1. Zanikající společnost – AGC Automotive Bilina s.r.o. 

Společnost byla zaloţena v roce 1994 spojením dvou společností Splintex a Recticel 

pod obchodním názvem Splirec Czech. Tato společnost se v listopadu roku 2005 stala 

součástí skupiny AGC Automotive Group a k 1. 7. 2007 došlo ke změně obchodního názvu 

na AGC Automotive Bilina s.r.o. 

Společnost se zabývá speciálním rámováním autoskel (tzv. AVO – Added Value 

Operation). Činnost spočívá v montáţi plastických profilů z polyuretanu, TPE a PVC na 

automobilové sklo pomocí technologií enkapsulace a extruze. Samotný výrobní proces se 

skládá ze tří základních operací a to odmaštění skla a aplikace primeru, nanesení rámečku 

a dokončení. Další činností je aplikace přídavných dílů (kompletace drţáků dešťových 

senzorů a zrcátek, pantů, pájení konektorů apod.). 

V areálu Chudeřic se nachází celkem čtyři výrobní haly – hala 1, 2, 3 a 3B. V areálu 

vzdáleném cca 2 km v se nacházení další dvě výrobní haly (4 a 6). Celkem má společnost 

cca 450 pracovníků. 

Hlavními zákazníky společnosti jsou Škoda, Mitsubishi, Opel, Renault-Nissan, Audi, 

PSA, Fiat, Lancia a Daimler-Chrysler. 

2.2. Pokračující společnost – AGC Automotive Czech a.s. 

Historie společnosti sahá aţ do roku 1925, kdy se začalo v tehdejších Weimannových 

závodech vyrábět zrcadlové sklo a od roku 1933 dodávala chudeřická sklárna i tvrzené 

bezpečnostní sklo Mirit. Po skončení 2. Světové války začátkem padesátých let došlo k 

rozšíření závodu (vedle čirého skla zrcadlové kvality zavedení výroby optického skla), od 

roku 1957 skla pěnového a od roku 1965 skla izolační. Později závod dodával speciální 

skla pro jadernou energetiku, podílel se na dodávkách obloţení několika stanic praţského 

metra a dodával sklo na rekonstrukci a dostavbu tehdejšího Federálního parlamentu a Nové 

scény Národního divadla. Po zastavení hutního provozu v roce 1972 došlo k zúţení 
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sortimentu a závod se začal specializovat na produkci stavebních izolačních skel a 

tvrzeného bezpečnostního skla pro automobilový průmysl a stavebnictví. Počátkem 90. let 

se závod stal v České republice jediným výrobcem automobilových skel. 

Důleţité mezníky v novodobé historii společnosti: 

- v 90. letech akciová společnost Glavunion a belgická společnost Glaverbel 

rozhodla o modernizaci chudeřického závodu, 

- k 1. 1. 1997 došlo k transformaci závodu na samostatnou akciovou společnost 

Splintex Czech a.s., 

- 18. 7. 1998 skupina Glaverbel kupuje celou evropskou část PPG (zpracování 

plochého skla, výroba bezpečnostních skel pro automobily a další dopravní prostředky) a 

došlo k další změně názvu na Splintex Glaverbel a.s., 

- od ledna 2004 aktivity skupiny Asahi Glass, do níţ patří i Glaverbel, vystupují pod 

názvem AGC Automotive, obchodní název závodu se změnil na AGC Automotive Czech 

a.s., značka AGC Automotive se objeví i na všech výrobcích (celosvětově to znamená, ţe 

značku skel AGC Automotive ponese jedno ze tří vozidel po celém světě). 

Do sortimentu AGC Automotive Czech a.s. patří laminovaná bezpečnostní skla 

(čelní, čelní vyhřívaná, boční) a kalená bezpečnostní skla (boční, zadní a zadní vyhřívaná). 

Výroba probíhá v pěti výrobních provozech (dle typu výrobku) umístěných v devíti 

výrobních halách. Celkem ve společnosti pracuje cca 850 zaměstnanců. 

Hlavními zákazníky jsou Škoda, Volkswagen, Daimler, Renault.  

2.3. Fúze společností 

Záměr fúze společností byl zaměstnancům oznámen v únoru 2010. Důvodem 

sloučení obou společností bylo zejména zvýšení efektivity, zjednodušení vnitřní organizace 

a zlepšení spolupráce v rámci aktivit automobilové divize společnosti AGC v České 

republice. 

Samotná fúze proběhla k 1. 10. 2010, vlastnímu sloučení předcházelo náročné 

jedenáctiměsíční období, během kterého musely být naplněny všechny formální náleţitosti 

nutné pro fúzi dvou subjektů.  
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Managementem společnosti byly před fúzí, mimo formální (legislativní) aspekty 

fúze, stanoveny tři fáze v oblasti řízení: 

1. fáze - příprava na fúzi (březen – září 2010): analýza situace v jednotlivých 

oddělení zanikající společnosti, identifikace zásadních rozdílů a vytvoření 

akčních plánů ke sloučení, sestavení nových organizačních struktur; 

2. fáze - adaptace po fúzi (říjen 2010 – prosinec 2011): začátek denní spolupráce 

uvnitř jednotlivých oddělení, společné řešení problémů a postupné sjednocování 

systémů; 

3. fáze - zefektivňování řízení, nákladů (2012-2013). 
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 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 3.

práci 

Všeobecně mají systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za 

úkol zvýšit úroveň BOZP na pracovišti a zefektivnit řízení těchto oblastí. Nejznámějšími 

systémy managementu BOZP je program Bezpečný podnik a norma OHSAS 18001. 

Program Bezpečný podnik je vyhlašován pouze v rámci České republiky, kdeţto norma 

OHSAS 18001 je mezinárodně uznávána. Právě z tohoto důvodu se většina firem přiklání 

k zavedení systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001. Tato práce se zabývá 

systémem řízení BOZP dle normy OHSAS 18001, proto v následujících kapitolách bude 

věnováno více pozornosti této normě. 

3.1. Program Bezpečný podnik 

Program Bezpečný podnik byl vytvořen Výzkumným ústavem pro bezpečnost práce 

ve spolupráci se Státním inspektorátem práce a poprvé byl vyhlášen v roce 1996 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Osvědčení se uděluje dvakrát ročně (květen, říjen) 

za účasti MPSV a SUIP na základě úspěšného splnění podmínek programu a kontroly 

inspektorů práce. [3] 

Obr. 1 -  Logo programu Bezpečný podnik  

 

[3] 

3.2. Norma OHSAS 18001 

Norma OHSAS 18001 je nerozšířenější systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 



Petra Raichlová : Integrace zanikající společnosti do systému managementu BOZP 

nástupnické společnosti 

2011                                                                                                              7 

3.2.1. Historie normy OHSAS 18001 

Norma OHSAS 18001 byla vytvořena pro překonání mezery, kdy neexistoval ţádný 

mezinárodní standard, který by řešil otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prvním 

pokusem o vytvoření příručky pro systém řízení BOZP vznikl ve Velké Británii, kde v roce 

1993 bylo vydáno doporučení HS(G) 65 – Successful Health and Safety Management, 

které bylo transformováno do normy BS 8800 – Occupational Health and Safety 

Management system v roce 1996. Vydání této normy inspirovalo ostatní země k vytváření 

národních alternativ (např. v Norsku legislativa Responsible Care, ve Švédsku legislativa 

Internal Control). 

Následně byla vytvořena první verze normy OHSAS 18001 asociací certifikačních 

institucí, která byla vydána v roce 1999. Současná verze normy je OHSAS 18001:2007 

(ČSN OHSAS 18001:2008). Platnost verze OHSAS 18001:1999 byla ukončen v červenci 

roku 2009. [4], [5] 

3.2.2. Podstata normy OHSAS 18001 

Model systému BOZP je zaloţen na pěti základních pilířích: 

1. politika BOZP, 

2. plánování, 

3. zavedení a provoz, 

4. kontrola a opatření k nápravě, 

5. přezkoumání managementu. 

Těchto pět stavebních kamenů společně tvoří spirálu neustálého zlepšování. Více 

k jednotlivým pilířům v následující kapitole. 
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Obr. 2 -   Model systému managementu BOZP dle normy OHSAS 

 

[1] 

Norma je zaloţena na cyklu PDCA – Plan-Do-Check-Act (plánuj, dělej, kontroluj, 

jednej). Tento cyklus můţeme stručně popsat následovně: 

- Plánuj: stanov cíle a procesy nutné k dosaţení výsledků. 

- Dělej: implementuj procesy. 

- Kontroluj: monitoruj a měř procesy. 

- Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP. 

[1]  

3.2.3. Základní pojmy 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – jsou podmínky a faktory na pracovišti, 

které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat bezpečnost a zdraví všech osob (zaměstnanců, 

pracovníků externích firem, návštěvníků). 

Systém managementu BOZP – část systému managementu společnosti, která se zabývá 

řízením rizik v oblasti BOZP a implementací politiky BOZP. 

Politika BOZP – obsahuje záměry a závazky společnosti k dosaţení cílů v oblasti BOZP, 

vychází od vrcholového vedení. 

Cíle BOZP – jsou kvantifikované záměry vycházející z politiky BOZP. 

Neustálé zlepšování – opakující se proces zlepšování systému řízení BOZP, jímţ se 

dosahuje zlepšení celkové výkonnosti systému. 
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Výkonnost systému – jsou měřitelné faktory systému BOZP. 

Neshoda – nesplnění poţadavku v souladu s normou. 

Preventivní opatření – je opatření, které vede k odstranění potencionální neshody nebo 

jiného nedostatku. 

Nápravné opatření – je opatření, které vede k odstranění neshody nebo jiného nedostatku. 

Audit – je takový proces, jehoţ hlavním úkolem je zjistit shodu managementu BOZP 

s poţadavky normy. 
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 Analýza současného stavu a identifikace zásadních aspektů 4.

Cílem této kapitoly je zhodnocení situace v obou společnostech před fúzí, 

zhodnocení souladu s normou OHSAS a nalezení takových bodů, jejichţ neřešení či 

opomenutí by mohlo vést k pozastavení certifikátu a váţně narušit systém BOZP. Na 

základě této analýzy bude sestaven akční plán na vypořádání případných neshod a návrhů a 

doporučení vedoucí k jejich odstranění. 

Analýza je sestavena dle jednotlivých kapitol „Poţadavky na systém managementu 

BOZP“ normy OHSAS 18001. V kaţdém článku je stručně představen poţadavek normy a 

následuje zhodnocení stavu ve společnostech. Společnost AGC Automotive Czech a.s. 

(pokračující) je dále zmiňována jako „závod Chudeřice“ a společnost AGC Automotive 

Bilina s.r.o. (zanikající) jako „závod Bílina“. Stručný přehled shody v závodech s 

poţadavky normy je uveden v Příloze č. 1. 

4.1.  Všeobecné poţadavky 

Dle normy musí organizace stanovit a dokumentovat rozsah svého systému 

managementu BOZP. V rámci tohoto bodu normy je moţné z rozsahu certifikace vyloučit 

některé části společnosti. Případné vyloučení fúzované společnosti by bylo v rozporu 

s politikou společnosti, tj. bezpečnost na prvním místě.  

4.2. Politika BOZP 

Politiku BOZP stanovuje a schvaluje vrcholové vedení společnosti. Vrcholové 

vedení také musí zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu svého systému řízení BOZP 

politika odpovídala povaze a rizikům společnosti, byla dokumentována, implementována a 

udrţována, pravidelně přezkoumávána, sdělena všem osobám řízeným společností, 

dostupná třetím stranám, a aby obsahovala následující závazky: 

- předcházení vzniku úrazů či poškození zdraví, 

- neustálé zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP, 

- plnění poţadavků aplikovatelné legislativy a dalších poţadavků. [1] 

AGC Glass Europe, divize automotive, uplatňuje politiku BOZP a ŢP. Tato politika 

je zhodnocena jako dostatečná a je aplikována v obou závodech. Tuto politiku schvaluje 
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Jean Marc Daniel Ghislain Meunier, který je předsedou představenstva AGC Automotive 

Czech a.s., je tedy členem vrcholového vedení.  

 Protoţe politika je pro oba závody stejná, byla aplikovaná bez ohledu na to, 

zda-li byl závod certifikován z normy OHSAS 18001, nebo ne, není tento bod 

hodnocen jako zásadní aspekt, na který by měla fúze významný vliv.  

4.3. Plánování 

Plánování jako celek určí především k definování metod v oblasti nebezpečí, 

právního rámce a cílů, kterých chce společnost dosáhnout. Pomocí zvolených metod je 

následně systém řízení implementován na jednotlivé úseky a řízen provoz. 

4.3.1. Identifikace nebezpečí, posuzování a určení způsobu řízení 

Organizace musí stanovit postupy a metodiku pro identifikaci nebezpečí a 

posuzování rizik. Tato metodika by měla zajistit především proaktivní neţ reaktivní 

přístup. Výstupy z procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik jsou podkladem pro 

stanovování cílů a politiky společnosti. [1] 

Postupy pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizik jsou v obou společnostech 

podobné. Rizika jsou řízena prostřednictvím softwaru RISCON. Je hodnocena kaţdá 

činnost, na kterou je zpracována bezpečnostní charakteristika. V bezpečnostní 

charakteristice je popsáno (vše v souvislosti s danou činností): 

- popis činnosti, 

- vnitřní předpisy, 

- chemické látky, přípravky a jejich vlastnosti, 

- pokyny pro případ úniku, 

- nebezpečí a jejich výsledná míra rizika, 

- řídící opatření (technická, organizační, osobní ochranné pracovní prostředky 

školení a výcvik), 

- specifické pokyny a zákazy. 

 Bezpečnostní charakteristiky však nejsou v závodě Bílina zcela udrţovány – v době 

fúze jich bylo vydáno pouze několik i přesto, ţe postup pro identifikaci a hodnocení rizik 

byl vydán 23. 2. 2010. Pro srovnání v době auditu bylo v závodě Chudeřice 
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vypracováno zhruba 250 bezpečnostních charakteristik. Samotná problematika 

absence analýzy rizik, která by mohla negativně ovlivnit výsledek auditu, souvisí 

s kapitolou 4.4.6 Řízení provozu. Nicméně odstranění této skutečnosti se budu věnovat 

v kapitole 5.1.1. Identifikace nebezpečí, posuzování a určení způsobu řízení.  

4.3.2. Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Dalším kritériem normy je poţadavek na dodrţování právních předpisů, včasná 

reakce na nově vydanou legislativu aplikovatelnou na společnost a mít vytvořený a 

udrţovaný postup k jejich identifikaci a zajištění přístupu k poţadavkům legislativy. [1] 

Legislativa je závazná pro všechny společnosti, tedy i pro ty bez certifikace z normy 

OHSAS 18001. Tím se tento bod jeví zdánlivě jako méně důleţitý. Je ale třeba zváţit, jestli 

fúze samotná nebude mít vliv na plnění některých zákonů a jestli bude nutné vytvořit akční 

plán na splnění takovýchto poţadavků. 

Výsledkem zhodnocení aplikovatelné legislativy ve společnostech byla zjištěna 

nutnost přehodnocení plnění zákona 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, po 

sloučení. Tento zákon stanovuje limity pro nebezpečné chemické látky pro daný objekt. 

Pokud je limit v daném zatřídění nebezpečných chemických látek překročen, je objekt dle 

charakteru NCHL zařazen do objektu A nebo B. Toto zařazení s sebou přináší vypracování 

rozsáhlé dokumentace pro předcházení havárií s plány pro případ jejího vzniku (v případě 

zařazení do objektu A se jedná o „Bezpečnostní program prevence závaţné havárie“ a 

v případě zařazení do objektu B se jedná o „Bezpečnostní zprávu“), podstupování 

pravidelných kontrol ze strany státních orgánů (hasičský sbor, hygienická stanice, 

inspektorát práce apod.), zajištění fyzické ostrahy areálu atd. Objektem se rozumí všechny 

prostory společnosti v daném areálu. Před fúzí byly prostory společností hodnoceny jako 

samostatné objekty. Sloučením se budou objekty posuzovat jako jeden a můţe dojít 

k překročení daného limitu. 

Závod Chudeřice nepotřebuje k výrobě tak velké mnoţství chemických látek, jako 

závod Bílina, o čemţ hovoří i protokol o zařazení objektu nebo zařízení dle zákona 

59/2006 Sb – objekt neodpovídá podmínkám zařazení do skupiny A ani B. Koeficient se 

ani zdaleka nepřibliţuje stanovenému limitu.  
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Společnost AGC Automotive Bilina s.r.o. se však řadí do chemické výroby a z 

protokolu o zařazení objektu nebo zařízení dle zákona 59/2006 Sb. je patrné, ţe se 

koeficient pohybuje těsně pod limitem. Společnost musela stanovit opatření, aby nedošlo 

k překročení limitu – určit maximální moţné zaskladnění chemickými látkami a pravidelně 

monitorovat stav. Tento bod je zásadním aspektem a je řešen v kapitole 5.1.2. 

Přístup k legislativě je ve společnostech zajištěn přes software ASPI a systém 

Enhesa. Soupis aplikovatelných právních a ostatních poţadavků je evidován v SW Riscon, 

do kterého má přístup kaţdý vedoucí zaměstnanec. 

4.3.3. Cíle a programy 

Organizace musí stanovit, implementovat a udrţovat dokumentovatelné cíle BOZP 

pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Tyto cíle musí být měřitelné a měly by 

být v souladu s politikou BOZP. Společnost musí při stanovování cílů brát v úvahu své 

finanční, technologické, provozní a další poţadavky. Pro dosaţení cílů musí stanovit 

programy a ty pravidelně přezkoumávat. Program určuje odpovědnosti a pravomoci, zdroje 

a časový rámec, ve kterých má být cíle dosaţeno. [1] 

Kaţdá společnost měla v rámci divizní politiky nastaveny vlastní cíle v oblasti 

BOZP. Globálně tento cíl pojednává o sniţování počtu úrazů. Sledují se drobná poranění 

(FA – First Aid), úrazy s ošetřením u lékaře (RA - Recordable Accident), úrazy s nutností 

převedení na jinou práci (RWA – Restricted Work Accident) a úrazy s pracovní 

neschopností (LTA – Lost Time Accident). Klíčovým ukazatelem je Frequency Rate (FR), 

který vyjadřuje počet úrazů s pracovní neschopností na milion odpracovaných hodin. 

Hlavní cíl (FR) byl v obou závodech v roce 2010 splněn. Jiné cíle nebyly stanoveny. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny cíle pro rok 2010 pro oblast BOZP pro 

závod Chudeřice a pro závod Bílina. 
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Tab. 1 - Cíle pro závod Chudeřice v roce 2010 

.

BU 10 YTD 10

First aids NA 26

Recordable accidents 4 3

Restricted accidents 1 1

Lost time accidents 1 1

Lost days NA 59

Plant people worked hours 1 642 000 1 674 206

Temporary workers worked hours 0 40 008

Total worked hours 1 642 000 1 714 214

Frequency Rate 0,61 0,58

SAFETY

 

[7], [autor] 

Tab. 2 - Cíle pro závod Bílina v roce 2010 

BU 10 YTD 10

First aids NA 26

Recordable accidents 0 2

Restricted accidents 0 0

Lost time accidents 0 0

Lost days 0 0

Plant people worked hours 653 000 796 513

Temporary workers worked hours 0 0

Total worked hours 653 000 796 513

Frequency Rate 0,00 0,00

SAFETY

 

[8] 

Program cíle byl stanoven pouze v závodě Chudeřice. V programu pro rok 2010 je 

popsáno: 

- provoz či úsek, kterého se daný cíl a program týká, 

- název cíle,  

- výchozí stav pro splnění cíle (stručný popis vývoje ukazatele za předchozí roky, 

- cílová hodnota, 

- konečný termín splnění, 

- odpovědná osoba, 
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- finanční a technické zdroje, 

- akční plán s jednotlivými úkol, odpovědnostmi, termíny a vyhodnocením. 

Pro rok 2011 je nutné určit programy zahrnující nově i závod Bílina.  

Návrh na stanovení cílů a programů po sloučení společností je popsán v kapitole 5. 

Návrhy a doporučení, podkapitola 5.1.3 Cíle a programy. 

4.4. Implementace a provoz 

Všechny poţadavky normy musí být aplikovány v souladu s právními poţadavky a 

na základě identifikace a hodnocení rizik. Jejich implementace a následný provoz by měl 

vést k splnění cílů, které si společnost stanovila. 

4.4.1. Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Vrcholové vedení společnosti musí přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a také 

musí prokazovat svou osobní angaţovanost a aktivitu v tomto směru a to především 

zajišťování dostupnosti zdrojů a přidělování pravomocí a odpovědností. Dále musí 

jmenovat člena vrcholového vedení se zvláštní odpovědností za BOZP (představitel 

vrcholového vedení za BOZP). [1] 

V závodě Chudeřice je jmenovaným představitelem vrcholového vedení za BOZP 

personální ředitelka. Dle organizační struktury je personální ředitelka přímou nadřízenou 

technickému pracovníkovi péče o ţivotní a pracovní prostředí. Na TP ŢaPP jsou 

delegovány odpovědnosti za udrţování systému řízení BOZP. Na zajišťování BOZP se 

dále podílí externí konzultant (technik BOZP). Vzhledem k velikosti společnosti, 

poţadavkům normy a faktu, ţe pracovník TP ŢaPP má povinnosti ještě v oblasti 

ţivotního prostředí se jeví lidské zdroje pro oblast BOZP nedostatečné.  
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Obr. 3 -  Organizační schéma pro oblast BOZP v závodě Chudeřice před fúzí 

 

[11] 

V závodě Bílina není jmenován představitel vedení. Dle organizační struktury je za 

BOZP odpovědný manaţer v kumulované funkci (finanční manaţer, manaţer controllingu, 

personální manaţer a manaţer BOZP a ŢP). Do konce roku 2008 ve společnosti fungoval 

technik BOZP jako interní zaměstnanec. Po ukončení spolupráce s tímto zaměstnancem 

převzala začátkem roku 2009 delegovanou odpovědnost za BOZP pracovnice pro ţivotní 

prostředí. Ta v červnu 2009 odešla na mateřskou dovolenou. Její pozice zůstala 

neobsazena. Odpovědnost za oblasti BOZP a ŢP měl převzít externí pracovník. To se 

podařilo aţ koncem roku 2009, kdy oblast BOZP převzal externí konzultant (oblast 

ţivotního prostředí převzal HR specialista v lednu 2010). Externí pracovník nemá 

dostatečné pravomoci ke kompletnímu zajišťování BOZP pro společnost. Zcela chybí 

rozhodovací pravomoc, či moţnost uzavírat za společnost obchodní vztahy.  

Obr. 4 -  Organizační schéma pro oblast BOZP v závodě Bílina před fúzí (reálný 

stav) 
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[12] 

Lidské zdroje jsou nedostatečné v obou společnostech a jsou jedním z aspektů, 

které by mohly ovlivnit výkonnost systému řízení BOZP. 

Během proběhlých bezpečnostních prověrek bylo zjištěno, ţe v obou společnostech 

chybí jasné definování odpovědností. Není vţdy zcela jasné, na koho se v dané 

záleţitosti obrátit. Stejné odpovědnosti jsou navíc v obou společnostech definovány pro 

různá oddělení, například revize poţárních hasicích přístrojů zajišťuje v závodě Chudeřice 

technický pracovník péče o ţivotní a pracovní prostředí, v závodě Bílina je to technický 

pracovník hospodářské správy. Je nutné jasně definovat a sdělit odpovědnosti i po spojení 

společností, spolu s delegováním odpovědností je potřeba stanovit pravomoci daných 

pracovníků. Návrh na řešení lidských zdrojů a odpovědností je řešen v kapitole 5.2.1. 

4.4.2. Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

Ve společnosti musí být zajištěno, aby osoby řízené organizací, jejichţ činnosti můţe 

ovlivnit BOZP byly k těmto činnostem způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, 

výcviku nebo zkušeností. [1] 

V závodě Chudeřice jsou poţadavky na odbornou způsobilost a ostatní poţadavky 

uvedeny v popisu pracovního místa. Periodická školení a školení dovedností jsou 

zajišťovány centrálně personálním oddělením. V současnosti je zaváděna evidence pomocí 

SW Riscon, která umoţňuje evidovat a hlídat periodicitu školení v souvislosti s pracovním 

místem a případnými změnami v obsazení pracovního místa. Školení na pracovišti jsou 

v odpovědnosti jednotlivých vedoucích. Evidence těchto školení se taktéţ postupně 

převádí do SW Riscon. 

V závodě Bílina jsou také poţadavky na jednotlivé pozice obsaţeny v popisu 

pracovního místa. Periodická školení jsou zajišťována a kontrolována částečně 

personálním oddělením a částečně technikem BOZP a evidována v SW Riscon. Školení na 

pracovišti provádí většinou technolog, který k tomuto školení nemá dostatečné oprávnění 

(školení vedoucího zaměstnance). Školení je špatně dohledatelné a tím tak prokazatelné. 

V případě nehody, úrazu či porušení pravidel BOZP nebude moci společnost prokázat, ţe 

pracovník byl řádně proškolen a tak dokázat případné zavinění ze strany zaměstnance. 
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 V rámci sloučení je ve společnosti připravena implementace systému 

vzdělávání funkčního v závodě Chudeřice na provozy závodu Bílina. Tímto by mělo 

dojít k zefektivnění školení a zajištění jeho prokazatelnosti. Z tohoto důvodu 

nehodnotím tento bod jako zásadní aspekt, protoţe je jiţ řešen. 

4.4.3. Komunikace, spoluúčast a konzultace 

Organizace musí určit postupy pro komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi 

organizace, se smluvními partnery a návštěvníky. Dále musí v rámci komunikace reagovat 

na významné podněty externích zainteresovaných stran.  

Jako spoluúčast se rozumí účast pracovníků prostřednictvím jejich vhodného 

zapojení do procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, vyšetřování incidentu, 

zapojení do tvorby a přezkoumání politik a cílů aj. 

Konzultací norma uvádí zajištění konzultace záleţitostí BOZP s externími stranami, 

je-li to vhodné. [1] 

V obou společnostech je systém komunikace, spoluúčasti a konzultace téměř 

totoţný. Komunikace na úrovni vedení probíhá na týdenní bázi. Kaţdý člen vedení má 

následně schůzky se svými podřízenými, kteří informace předávají dále na svých interních 

schůzkách. Jednou ročně probíhá tzv. Direct Communication Meeting. Jedná se o setkání 

všech zaměstnanců s vrcholovým vedením firmy vč. divizního zastoupení automobilového 

skla. Setkání AGC Live je na úrovni celkové divize skla (tj. plochého a automobilového) a 

probíhá mezi vrcholovým vedením a technickými pracovníky společností (např. AGC 

Automotive Czech a.s., AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Processing Glass a.s., AGC 

Distribution a.s. atd.). 

Proces identifikace nebezpečí a hodnocení rizik probíhá v obou společnostech za 

účasti pracovníků, kterých se daný proces týká. Stejně tak probíhá vyhodnocení nehod a 

úrazů.  

Tento bod nebyl shledán jako zásadní aspekt, který by ohrozil výsledek auditu 

nebo měl vliv na fúzi společností.  
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4.4.4. Dokumentace 

Dokumentace systému řízení BOZP musí zahrnovat politiku a cíle BOZP, popis 

rozsahu systému a jeho hlavních prvků. Dále jsou to dokumenty vč. záznamů, které 

vyţaduje norma OHSAS, a dokumenty vč. záznamů vytvořené organizací k zajištění 

efektivního systému managementu BOZP. Důleţité je, aby dokumentace byla přiměřená ke 

sloţitosti organizace a příslušným identifikovaným nebezpečím a rizikům. Aby zajišťovala 

efektivitu a účinnost, měla by být udrţována na minimální moţné úrovni. [1]  

Norma OHSAS vyţaduje dokumenty – postupy pro kaţdou ze svých kapitol, kde je 

nutné vytvořit, implementovat a udrţovat postupy. Další dokumenty vyţaduje česká 

legislativa. V rámci fúze je nutné celkově dokumentaci přezkoumat, podat návrh na 

zjednodušení dokumentace (zrušení dublujících se instrukcí či formulářů) popř. 

modifikovat stávající dokumentaci, aby v ní byl brán v potaz i nový provoz (přebíraná 

společnost AGC Automotive Bilina s.r.o.). Tento bod je jedním z aspektů. Jeho řešení je 

popsáno v kapitole 5.2.2. Dokumentace. 

4.4.5. Řízení dokumentů 

Dokumentace (kapitola 4.4.4.) musí být řízena. Jejím řízením musí být mimo jiné 

zajištěno: 

- schvalování před vydáním, 

- pravidelné přezkoumávání dokumentů, 

- identifikace změn v dokumentech po poslední revizi, 

- dostupnost relevantních verzí a zamezení neúmyslného pouţití zastaralých 

dokumentů. [1] 

Dokumenty byly v obou společnostech před fúzí řízeny centrálně oddělením 

kvality. V obou odděleních byly respektovány divizní poţadavky na řízení 

dokumentace, systém řízení dokumentů je v obou společnostech tedy totoţný. 

Před vydáním dokument prochází kolečkem připomínkování a následného schválení. 

Dokumenty jsou přezkoumávány v pravidelných intervalech tří let, identifikace změn je 

zaznamenána v kaţdém dokumentu v listu změn, který je jeho součástí. Dokumenty jsou 

všem pracovníkům přístupné přes intranet. Fúzí došlo ke sloučení těchto oddělení a řízení 
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dokumentace přešlo pod jednu řídící osobu. Z tohoto hlediska není řízení dokumentů 

zásadním problémem. 

4.4.6. Řízení provozu 

Organizace musí určit činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím, které je nutné 

řídit. Pro tyto činnosti musí implementovat a udrţovat provozní nástroje řízení, nástroj pro 

nákup zboţí, zařízení a sluţeb a nástroje pro řízení smluvních partnerů a návštěvníků 

pracovišť. Tam, kde by mohlo dojít k odchýlení se od politiky a cílů, je nutné také určit 

postupy. Řízení provozu souvisí s kapitolou identifikace nebezpečí a hodnocení rizik. [1] 

V tomto bodě se zkoumá se především funkčnost všech nástrojů řízení provozu. Zda 

jsou správně aplikované a udrţované. K řízení provozu slouţí jednak technická zařízení, 

jako jsou například bezpečnostní systémy řízení přístupu k zařízením, či různé pracovní 

instrukce, postupy, návody, bezpečnostní značení apod. Dále jsou to opatření, jako je 

pravidelná údrţba a opravy strojů a zařízení, jejich revize, pravidelné úklidy na 

pracovištích, udrţování volných přístupových a únikových cest, dostupnost havarijních 

prostředků na pracovišti nebo také znalosti pracovníků ze školení a jejich vědomí o rizicích 

na pracovišti a mnohé další. Veškeré tyto nástroje slouţí ke sníţení identifikovaného 

rizika. K průběţnému sledování stavu provozů a odstraňování nedostatků jsou v obou 

společnostech pravidelně prováděny bezpečnostní prověrky vyplývající z legislativy. 

Nejlepším nástrojem, jak zjistit shodu s tímto poţadavkem normy je audit přímo na 

provoze. Pro zanalyzování situace jsem naplánovala interní audit zaměřený především na 

provozy závodu Bílina. Audit byl proveden technikem BOZP.  

V závodě Chudeřice nebylo auditem zjištěno zjevných odchylek. Nejčastějším 

problémem jsou zastavěné komunikace pro vysokozdviţné vozíky a chodce, většinou 

prázdnými paletami či paletami s výrobky. Tyto problémy byly odstraněny prakticky 

ihned. 

Na provozech závodu Bílina bylo identifikováno několik míst - chybějící zábrany, 

špatné evidování výdeje OOPP, nepouţitelný únikový východ, špatně zabezpečený sklad 

technických plynů, manipulace těţkých břemen ţenami. Řešením situace se zabývám 

v kapitole 5.2.3. Řízení provozu. 



Petra Raichlová : Integrace zanikající společnosti do systému managementu BOZP 

nástupnické společnosti 

2011                                                                                                              21 

4.4.7. Havarijní připravenost a reakce 

Organizace musí identifikovat moţnost vzniku havarijních situací a mít popsáno, 

jakým způsobem reagovat na takové havarijní situace. V případě, ţe havarijní situace 

vznikne, musí organizace včas reagovat a předcházet negativním důsledkům v oblasti 

BOZP spojeným se vzniklou havarijní situací. Organizace zároveň musí, pokud je to 

moţné, přezkušovat postupy reakce na havarijní situace včetně zapojení zainteresovaných 

stran. [1] 

Analýzou situace v závodech Chudeřice i Bílina bylo zjištěno, ţe obě společnosti 

mají identifikovány havarijní situace. Tyto situace včetně plánu opatření pro případy 

havárie jsou popsány v interních instrukcích.  

Za závod Chudeřice se jedná především o instrukci 06 BI SHE 109 „Plán opatření 

pro případ havárie“. Dále jsou jednotlivé reakce popsány v bezpečnostních 

charakteristikách: 

- 3.1.6.1 Společné - Reakce na poţár,  

- 3.1.6.2 Společné - Reakce na poţár hořlavých kapalin, 

- 3.1.6.3  Společné - Reakce na únik zemního plynu, 

- 3.1.6.4 Společné - Reakce na únik ţíravých látek, 

- 3.1.6.5 Společné - Reakce na únik oxidu siřičitého. 

V závodě Bílina se jedná o instrukci 15 BI SHE 008 „Místní plán opatření pro případ 

havarijního zhoršení nebo ohroţení“ a z důvodu pouţívání nebezpečné látky k výrobě ještě 

uvádím instrukci 15 BI SHE 046 Havarijní plán pro případ isokyanátové havárie a poţáru. 

Havarijní připravenost je také v obou závodech shodně kontrolována při tzv. Safety 

patrolách. Safety Patrol je druh auditu, který je zaměřen především na chování a znalosti 

pracovníků v oblasti BOZP a částečně i v oblasti ţivotního prostředí. Tento audit je 

důleţitým faktorem v oblasti řízení – informuje o úrovni BOZP na jednotlivých 

pracovištích a pomáhá určovat slabá místa ve znalostech a chování lidí, na které se 

následně vedoucí pracovníci a management společnosti zaměřuje. Mimo znalostí ohledně 

pouţívání ochranných pracovních prostředků kontroluje i znalost lidí, jak se zachovat 

v případě různých druhů havárií (poţár, únik chemické látky apod.). Tyto znalosti jsou 
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ověřovány i jednou ročně při různých cvičení. Tato cvičení se provádějí i za účasti 

jednotek integrovaného záchranného sboru.  

Bezpečnostní charakteristiky vypracované v závodě Chudeřice lze bez problému 

aplikovat i pro závod Bílina. Doporučuji sjednotit jednotlivé plány vyrozumění v případě 

havárie. V tomto bodě nenastanou při sloučení problémy a není tak hodnocen jako 

významný aspekt fúze s negativním vlivem na výsledek auditu. 

4.5. Kontrola 

4.5.1. Měření a monitorování výkonnosti 

Organizace musí pravidelně monitorovat a měřit výkonnost systému v oblasti BOZP. 

Organizace musí umoţnit: 

- jak kvalitativní, tak kvantitativní měření, 

- monitorování míry dosaţení cílů BOZP,  

- monitorování efektivity způsobu řízení, 

- provádění proaktivních opatření, která budou monitorovat shodu s programy 

BOZP, 

- provádění reaktivních opatření, která budou monitorovat poškození zdraví, 

incidenty a další důkazy o nedostatečné výkonnosti systému s minulých období, 

- zaznamenávání údajů a výsledků z monitorování a měření pro snadnější analýzy. 

Pokud měření a monitorování je zajišťováno pomocí zařízení, je nutné určit postupy 

pro kalibraci a údrţbu těchto zařízení. [1] 

V obou závodech probíhá následující monitorování výkonnosti systému: 

- weekly report – týdenní vykazování veličin BOZP, report zahrnuje důleţité akce 

a události, které daný týden proběhly, sleduje případná nápravná či preventivní 

opatření s vyhodnocením jejich statusu (míry splnění), vyhodnocuje výsledky 

kontrol a auditů, které proběhly, reportuje se divizi, 

-  monthly report – monitorování veličin BOZP v měsíčních výsledcích, 

zdůraznění nejdůleţitějších akcí a událostí v měsíci, v případě, ţe některý 
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z monitorovaných ukazatelů nesplňuje cíl, jsou zde určena nápravná opatření a 

sledován jejich status, reportuje se divizi, 

- měsíční zápisy o stavu BOZP – v těchto zápisech jsou vedení společnosti 

reportovány výsledky kontrol a auditů, výsledky akcí a případné nedostatky 

v oblasti BOZP s navrţenými opatřeními, reportuje vedení společnosti. 

Monitorování faktorů ovlivňující lidské zdraví (v souvislosti s kategorizací práci a 

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) je prováděno dodavatelským 

způsobem a to certifikovanou firmou. Závod Chudeřice ani závod Bílina nemají vlastní 

zařízení, které by slouţilo k těmto měřením.  

Monitorování výkonnosti systému včetně měření probíhá v souladu s normou a 

tento bod není aspektem, který by ovlivnil výsledek auditu. 

4.5.2. Hodnocení souladu 

Organizace musí být v souladu s aplikovatelnými právními poţadavky a s jinými 

poţadavky, které se na ni vztahují. [1] 

Hodnocení souladu s aplikovatelnými právními poţadavky je v obou společnostech 

monitorováno v SW RISCON. Zde je identifikována aplikovatelná legislativa, která je 

pravidelně přezkoumávána v rámci ročních bezpečnostních prověrek.  

Kaţdý nově identifikovaný aplikovatelný právní předpis či jeho změna je do 

softwaru zapsán, komunikován s vedením společnosti v rámci měsíčních zápisů, kde je 

vyhodnocen i soulad stavu ve společnosti s případnou změnou či nově vydanou 

legislativou. V měsíčním zápisu jsou také navrţena případná nutná opatření v případě, ţe 

společnost není v souladu s legislativní změnou. 

Systém hodnocení souladu s aplikovatelnými právními poţadavky je stejný 

v obou závodech. V závodě Bílina chybí instrukce, která by popisovala tento postup. Po 

sloučení bude chudeřická instrukce aplikována i na závod Bílina v rámci sjednocování 

dokumentace, tento bod normy nevidím jako aspekt, který by měl zásadně ovlivnit fúzi a 

průběh auditu. 
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4.5.3. Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření 

Organizace musí případný incident vyšetřit a analyzovat a to především za účelem 

stanovení zásadních nedostatků v oblasti BOZP a dalších faktorů, které mohou přispět ke 

vzniku incidentu nebo jej přímo způsobit. Dále za účelem identifikování nápravných a 

preventivních opatření, příleţitostem ke zlepšení a komunikování výsledků těchto 

vyšetřování. Vyšetřování incidentů musí proběhnout včas.  

Dále organizace musí zajistit postupy pro identifikaci a nápravu neshod, vyšetřování 

neshod (určování příčin) a přijímání opatření k zabránění jejich opakování. Opatření a 

nápravná opatření musí být zaznamenávány a přezkoumávány z hlediska jejich efektivity. 

Pokud některé změny zasáhnou do současného způsobu řízení, je před jejich uvedením 

nutné posouzení rizika. [1] 

Obě společnosti se řídí divizními pravidly vyšetřování incidentu. V případě, ţe se 

takováto událost stane, je postup následující: 

- určení příčin události (hojně je zde vyuţívána why-why analýza), 

- vyhodnocení příčin, určení tzv. hlavního problému, 

- vytvoření akčního plánu na odstranění příčin události, 

- standardizace – zavedení preventivních opatření pro zabránění opakování se 

incidentu i na dalších místech, kde daná událost hrozí. 

Udrţování akčních plánů a jejich vývoj je sledován v rámci přezkoumání vedení. 

V případě, ţe se jedná o váţnou událost, jsou akční plány monitorovány a vyhodnocovány 

průběţně v rámci týdenních a měsíčních reportů viz. kapitola 4.5.1. Měření a monitorování 

výkonnosti. 

Vyšetřování neshod a vypořádávání neshod je v souladu s poţadavky normy. 

4.5.4. Řízení záznamů 

Záznamy musí organizace dle potřeby vytvořit a udrţovat. Záznamy musí zůstat 

čitelné, identifikovatelné a snadno vyhledatelné. K tomuto musí organizace určit postupy 

k zajištění jejich skladování, ochrany, obnovování, uchovávání a skartaci. Záznamy jsou 

nezbytné k prokázání shody s poţadavky systému a normy OHSAS. [1] 



Petra Raichlová : Integrace zanikající společnosti do systému managementu BOZP 

nástupnické společnosti 

2011                                                                                                              25 

Tento bod úzce souvisí s řízením dokumentů. Jak jiţ bylo popsáno v bodě 4.3.5., 

probíhá řízení dokumentů na základě divizních předpisů v obou společnostech stejně. 

Řízení záznamů spadá pod systém řízení dokumentace.  

V obou závodech je k dispozici spisovna, kde jsou ukládány veškeré dokumenty a 

záznamy se skartačním znakem „S“ (určeno ke skartaci v určitém časovém období). 

Dokumenty se skartačním znakem „A“ (určené k archivaci) jsou umisťovány v centrálním 

archivu v Teplicích. Seznam záznamů je veden v takzvaných soupisech závazných druhů 

dokumentů. V závodě Chudeřice byl aktualizován v roce 2006 a v závodě Bílina v roce 

2005. Je tedy vhodná jejich revize v rámci sjednocování a aktualizace dokumentace (viz. 

bod 4.3.5). 

4.5.5. Interní audit 

Interní audity systému BOZP musí být zajištěny v pravidelných intervalech. Interní 

audity zjišťují, zda systém managementu BOZP odpovídá plánovaným činnostem, je 

správně implementován a udrţován a je efektivní při plnění cílů a politiky BOZP. 

Výsledky interních auditů musí být poskytnuty vedení společnosti. Výběr auditorů a 

provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost auditu. [1] 

Interní audity pro oblast BOZP probíhaly, vzhledem k implementaci systému řízení 

BOZP, pouze v závodě Chudeřice. Po fúzi bude rozsah auditu rozšířen o provozy 

závodu Bílina a audit proběhne ještě před samotným dozorovým auditem se 

zaměřením na provozy závodu Bílina. Na základě interního auditu je vypracován akční 

plán na odstranění všech slabých míst a případných neshod. Tento bod tak nemá zásadní 

vliv na běh systému řízení BOZP po fúzi a tím ani na audit OHSAS 18001. 

4.6. Přezkoumání systému managementu 

Systém managementu BOZP musí být vrcholovým vedením přezkoumáván 

v plánovaných intervalech tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a 

efektivnost. Vstupy do přezkoumání vedení jsou: 

- výsledky interních auditů, 

- vyhodnocení souladu s poţadavky právních předpisů a jiných poţadavků, 

- významnou komunikaci s externími zainteresovanými stranami včetně stíţností, 
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- výkonnost v oblasti BOZP, 

- rozsah plněný cílů, 

- stav vyšetřování incidentů, nápravních a preventivních opatření, 

- následné činnosti z předcházejících přezkoumání systému řízení BOZP, 

- doporučení ke zlepšování. 

Výstupy z přezkoumání vedení musí být k dispozici pro komunikace a konzultace a 

musí odpovídat závazku k trvalému zlepšování. [1] 

V závodě Chudeřice je přezkoumání vedení prováděno třikrát ročně a to vţdy do 

30.6. za období leden – květen, do 31.10. za období leden – září a do 28.2. za období leden 

– prosinec zkoumaného roku. Přezkoumání vedením zahrnuje všechny oblasti řízení dle 

priorit určených vrcholovým vedením společnosti a to dle modelu SEQCDDM 

(bezpečnost, ţivotní prostředí, kvalita, náklady, vývoj, logistika, řízení). Za bezpečnost 

formulář obsahuje všechny potřebné indikátory vyţadované normou. Přezkoumání 

vedením je následně prezentováno a diskutováno na poradě vedení společnosti, kde se 

rozhoduje o případných opatřeních vyplývajících z přezkoumání. 

V závodě Bílina je přezkoumání vedení aktualizováno čtyřikrát ročně vţdy za kaţdé 

čtvrtletí a následně probíráno na poradě vedení společnosti. Je vyuţíván totoţný formulář 

management review.  

Za rok 2010 proběhne přezkoumání vedení za kaţdý závod zvlášť. Modely 

přezkoumání jsou totoţné, proto nebude problém přezkoumání za rok 2011 sloučit a 

systém přezkoumávat dle chudeřického modelu. 
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 Návrhy a doporučení 5.

Návrhy a doporučení se vztahují k nutnostem změn v systému řízení a především 

k zásadním aspektům identifikovaným v předchozí kapitole. 

5.1. Plánování 

5.1.1. Identifikace nebezpečí, posuzování a určení způsobu řízení 

Nebezpečí a rizika jsou faktorem, který se vyskytuje u činností všech oddělení. 

Výroba v závodě Bílina se od výroby „holého“ skla v závodě Chudeřice značně liší. 

Odpadá například nebezpečí surového skla (tj. například riziko pořezání se při prasknutí 

skla apod.), naopak se více pracuje s nebezpečnými chemickými látkami (primery, 

izokyanáty). Závod Chudeřice má vytvořeno cca 250 bezpečnostních charakteristik. Z toho 

se některé týkají společných činností pro všechna oddělení (např. řízení referentského 

vozidla, výstup na střechy a pohyb po nich atd.), které lze aplikovat bez zásadních změn i 

po sloučení na provozy závodu Bílina. Dále některé činnosti oddělení, které jsou totoţné 

pro obě strany (Chudeřice a Bílina), lze taktéţ aplikovat na provozy Bílina a není nutné je 

znovu vydávat a tím duplikovat. Zásadní jsou tak bezpečnostní charakteristiky pro výrobu. 

Je třeba definovat akční plán na postupné identifikování nebezpečí a posouzení rizik pro 

kaţdou výrobní halu. Opět zde platí, ţe některé činnosti mohou být pro některé haly stejné. 

Akční plán je obsahem Přílohy č. 2. 

5.1.2. Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Bylo identifikováno nutné zhodnocení situace ohledně plnění zákona 59/2006 Sb. po 

fúzi společností. Je nutné přezkoumat stávající stav ve všech objektech společností (po 

sloučení), pro lepší orientaci vytvořit mapku areálu se zakreslenými místy, kde jsou 

umístěny chemické látky s klasifikacemi určenými zákonem 59/2006 Sb. Důkladným 

přezkoumáním původních protokolů o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B 

bylo navíc zjištěno, ţe celkové mnoţství látek bylo pouze jedno pro všechny typy 

vyjmenovaných skupin dle klasifikace látek (tedy pro toxické, hořlavé, nebezpečné pro 

ţivotní prostředí). Zákon vyţaduje výpočet celkového mnoţství samostatně pro tyto druhy 
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látek. Tím dojde ke sníţení celkového mnoţství pro jednotlivé druhy látek vzhledem 

k limitu. 

Mapka areálu se zakresleným umístěním chemických látek je umístěna v Příloze č. 3 

této práce. Po přepočtení celkového mnoţství pro dané látky bylo zjištěno, ţe společnost 

ani po sloučení nebude odpovídat zařazení do objektu A ani B a nebudou se jí tak týkat 

povinnosti vyplývající z tohoto zákona.  

Pro přepočet koeficientů jsem pouţila vztah určený přílohou č. 1 zákona 59/2006 Sb. 

o prevenci závaţných havárií. 

   ∑
 

   

   
  
      

   = mnoţství nebezpečné látky i umístěné v objektu nebo zařízení, 

   = příslušné mnoţství nebezpečné látky i uvedené v části 1 přílohy č, 1 zákona 59/2006 

Sb. o prevenci závaţných havárií (pro objekt A mnoţství uvedené ve sloupci 1, pro objekt 

B mnoţství uvedené ve sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II), 

n = počet nebezpečných látek, 

N = ukazatel vyjadřující součet poměrů    ku   . 

Tento vztah se postupně pouţije pro výpočet koeficientu pro toxické, hořlavé a 

ekologicky toxické zdroje rizika (nebezpečné látky). 

Pokud je výsledek N roven nebo je větší neţ jedna, zařazujeme objekt nebo zařízení 

do skupiny A (pokud pouţijeme Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II 

přílohy č. 1 zákona 59/2006 Sb.) nebo do skupiny B (pokud pouţijeme Q uvedeného ve 

sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II přílohy č. 1 zákona 59/2006 Sb.). [6] 

 Výpočet jednotlivých celkových mnoţství je uveden v návrhu na zařazení objektu 

nebo zařízení, který je součástí Přílohy č. 4. 
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Tab. 3 - Souhrn jednotlivých celkových množství za požadované typy NCHL 

Místo skladování   Klasifikace látky 
Celk. mnoţství 

(koeficient) 

klasifikace 

látky
 

AGC Atomotive Czech a.s. Toxické 0,862 T 

AGC Atomotive Czech a.s. 
Vysoce hořlavé, 

hořlavé 
0,9354 F,F+ 

AGC Atomotive Czech a.s. Nebezpečné pro ŢP 0,01 N 

[zdroj: autor], [9] 

5.1.3. Cíle a programy 

Doporučuji pro zjednodušení měření cílů sloučit cíle pro rok 2011 za závod 

Chudeřice (NG) a za závod Bílina (AVO) do jednoho cíle. Odpracované hodiny jsou 

uvedeny za dělnické profese, tyto hodiny jsou účtovány na nákladová střediska 

jednotlivých výrobních procesů. Odpracované hodiny za technické pracovníky jsou 

rozdělovány podle jednotlivých úseků. Po sloučení tedy nebude moţné jednoduše oddělit 

THP za AVO a NG, protoţe sloučením podpůrných úseků (např. oddělení kvality, oddělení 

vývoje výrobku a procesu aj.) nebude moţné alokovat přesně odpracované hodiny.  

Tab. 4 - Návrh cílů po sloučení pro rok 2011 

BU 11 

NG

BU 11

AVO

BU 11

NG + AVO

First aids NA NA

Recordable accidents 3 0 3

Restricted accidents 1 0 1

Lost time accidents 1 0 1

Lost days

Plant people worked hours 1 660 000 638 000 2 298 000

Temporary workers worked hours 0 0 0

Total Worked hours 1 660 000 638 000 2 298 000

Frequency Rate 0,60 0,00 0,44

SAFETY

 

[zdroj: autor], [10] 

Dále dle Politiky BOZP a ŢP jsem do cílů zařadila sníţení jednoho z nejvyšších rizik 

ve společnosti. Jako nejvyšší riziko je v současné době stanoven pád z výšky v souvislosti 
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s nebezpečím pohybu po střechách. Dále k zajištění spoluúčasti na BOZP kaţdému 

z managementu společnosti jsem určila účast na Safety Patrol minimálně jednou pro rok 

2011. 

Program pro splnění cíle (Frequency Rate – 0,44) je zaměřen především na lidské 

chování (viz. Příloha č. 5). Pomocí komunikace o různých tématech v oblasti BOZP 

můţeme zlepšit povědomí pracovníků o bezpečnosti a tím zlepšit chování na pracovišti. 

Lidské chování je příčinou většiny zranění. 

5.2. Implementace a provoz 

5.2.1. Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Společnost po fúzi bude čítat kolem 1 500 zaměstnanců. Vzhledem k tomuto faktu 

navrhuji vytvořit samostatné oddělení BOZP a ŢP řízené personálním nebo přímo 

generálním ředitelem. 

Obr. 5 -  Návrh organizačního schématu pro oblast BOZP po fúzi 

 

[zdroj: autor] 

Výhody přímého řízení oblasti BOZP generálním ředitelem: 

- z organizační struktury je patrný význam oblasti BOZP ve společnosti, 

- vedoucí oddělení jako představitel vedení pro oblast BOZP, 

- rychlejší tok informací k vedení společnosti a naopak. 

Externí poradci 

Management 
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Problém odpovědností odstraníme vypracováním přehledu o odpovědnostech, které 

musí být v závodech určeny. Do tohoto přehledu následně ve spolupráci s vedoucími 

pracovníky jednotlivých oddělení navrhneme pracovníky, kteří budou za danou věc 

odpovědni. Celý koncept odpovědností ve společnosti bude schválen vedením společnosti 

a následně odpovědnosti budou sděleny odpovědným pracovníkům prostřednictvím 

personálního oddělení. Formulář odpovědností pro přehlednost a snadnou orientaci by měl 

obsahovat: 

- oblast, za kterou je nutné určit odpovědnost, popřípadě u jednotlivých 

odpovědností rozdělení úseků, 

- odpovědnou osobu – pracovní zařazení a jméno, 

- je-li potřeba písemné jmenování (např. vyhrazená plynová zařízení), 

- zákon, vyhláška, norma či jiný dokument, ze kterého daná odpovědnost vyplývá. 

Pokud dojde k zásadním změnám v určení odpovědnosti vůči pracovnímu zařazení, 

tj. bude-li se měnit např. odpovědnost ze správce budov na bezpečnostního technika, musí 

se tato změna promítnout i do popisu pracovní činnosti. 

Vypracovaný přehled odpovědností je součástí Přílohy č. 6. 

5.2.2. Dokumentace 

Pro zajištění souladu v tomto bodě normy jsem vytvořila seznam dokumentace 

BOZP, kterou je nutné aktualizovat, zrušit či sjednotit. Tento seznam je Přílohou č. 7 této 

diplomové práce. Seznam dokumentace obsahuje postup a časový plán aktualizace 

dokumentů. 

Hlavní instrukce pro BOZP v závodě Chudeřice je 06 BI SHE 001 – Organizace a 

zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v závodě Bílina 15 BI SHE 001 – 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tyto instrukce lze sloučit a to tak, ţe bude 

ponechána instrukce 06 BI SHE 001, její aktualizací bude zrušena instrukce 15 BI SHE 

001 a případné odlišnosti budou zapracovány do aktualizované instrukce. Další důleţitou 

instrukci v BOZP je 06 BI SHE 009 – Základní bezpečností pokyny a všeobecné zákazy. 

Tato instrukce nemá protějšek v dokumentaci závodu Bílina. Protoţe je instrukce závazná 

pro všechny pracovníky závodu Chudeřice, je nutné s ní seznámit i zaměstnance závodu 
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Bílina po fúzi. Instrukce 06 BI SHE 009 byla aktualizována tak, aby případně obsahovala 

základní pokyny a všeobecné zákazy specifické pro nové provozy. 

Důleţitou instrukcí a základním dokumentem pro systém managementu BOZP je 06 

BM SHE 001 Příručka IMS ŢP a BOZP. Tato příručka stanovuje a dokumentuje rozsah 

systému řízení a popisuje jeho základní sloţky. Příručku je  nutné rozšířit o provozy AVO 

a seznámit s ní ještě před auditem všechny vedoucí zaměstnance společnosti. 

5.2.3. Řízení provozu 

Na základě auditu, jsem sestavila akční plán na odstranění zjištění. Akční plán 

obsahuje nápravná opatření včetně termínů jejich odstranění.  Při auditu je 

společnost schopna prokázat funkčnost systému řízení BOZP, protoţe neshody byly 

identifikovány a byl vytvořen plán na jejich odstranění. Některé z identifikovaných 

problémů jsme schopni odstranit do doby auditu. Některé vyţadují komplexnější řešení. 

Akční plán je Přílohou č. 8 této diplomové práce. 
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  Závěr 6.

Cílem mé diplomové práce bylo identifikovat zásadní aspekty fúze z pohledu řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti AGC Automotive Czech a.s. Ve 

společnosti je implementován systém řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.  

Ve druhé kapitole se věnuji charakteristice společností, které podstupují fúzi. Obě 

společnosti se věnují automobilovému průmyslu, konkrétně výrobě a zpracování 

automobilových skel. Stručně je zde také popsán plán fúze z pohledu řízení. Jiţ z této 

kapitoly je zřejmá náročnost fúze na řízení ve společnosti, kdy by veškeré kroky měly být 

dobře zváţeny na základě analýzy stavu v obou společnostech. Celkové sjednocování 

systémů řízení je plánováno na období celého jednoho roku a samotná analýza a příprava 

na fúzi probíhala v odděleních v rámci několika měsíců.  

Třetí kapitola je stručně věnována existujícím systémům řízení bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci v České republice. Zaměřena je především na normu OHSAS 18001, která 

je implementována ve společnosti AGC Automotive Czech a.s. 

V další, pořadí čtvrté, kapitole je zanalyzována situace v obou společnostech před 

sloučením.  Při analýze jsem postupovala dle jednotlivých poţadavků normy a zkoumala 

jejich shodu v závodech. Nejzásadnějšími problémy se jeví především absence identifikace 

nebezpečí a hodnocení rizik v závodě Bílina, nejasně definované odpovědnosti v obou 

závodech a nutnost jejich přezkoumání z důvodu sloučení (především určení odpovědných 

pracovníků) a moţné riziko nesouladu s legislativou po sloučení. Další nedostatky byly 

identifikovány u poţadavků na vytvoření cílů a programů splnění cílů, poţadavků na 

dokumentaci a řízení provozu.  

Nalezené nedostatky jsou řešeny v kapitole č. 5 „Návrhy a doporučení“, kde ke 

kaţdému nedostatku je navrţen plán na jeho odstranění. Některá doporučení byla 

aplikována před samotným dozorovým auditem, některá však vyţadují dlouhodobé řešení. 

U auditu jsme schopni prokázat funkčnost systému předloţením plánů na odstranění 

jednotlivých zjištění. 

Audit OHSAS 18001 proběhl ve dnech 7. - 9. 3. 2011 za přítomnosti dvou auditorů 

společnosti Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. Audit neprokázal výrazně negativní 
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zjištění. Společnost tak byla doporučena k prodlouţení platnosti stávajícího certifikátu a 

rozšíření znění certifikátu o nové provozy AVO.  

Z celkového pohledu má společnost zavedený funkční systém řízení BOZP. Tento 

systém je integrovaný se systémem řízení ŢP (společnost nositelem certifikátu ISO 14001). 

Vzhledem k tomu, ţe společnost je certifikována i z normy ISO-TS 16949, zdá se vhodné 

integrovat stávající systém řízení BOZP a ŢP i se systémem řízení kvality. Prakticky jiţ 

nyní existuje společné řízení dokumentace, společné vzdělávání, interní audity či 

vypořádávání neshod. Spojením všech tří oblastí dojde celkově ke zjednodušení systému 

řízení ve společnosti.   
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