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Anotace 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu BOZP při prováděcích 

pracích externími pracovníky včetně návštěv v prostorách ArceloruMittal a.s. Válcovny 

plechu Frýdek - Místek. Analýza se zaměřuje na nejčastější porušení bezpečnostních 

předpisů a jejich příčiny, řešení pracovních úrazů a rizik, které vyplývají z pracovních 

činností. Řešen je také vstup a působení externích firem a návštěv v podniku. Po 

zhodnocení současného stavu a provedeném auditu na provoze jsou navržena vhodná 

řešení k zajištění BOZP pro návštěvy a externí firmy. 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to analyze current state of health and safety in 

implementing the work of external staff, including visitors in the premises at 

ArceloruMittal a.s. Valcovny plechu Frydek - Mistek. The analysis focuses on the most 

common violations of safety regulations and their causes, solving work related accidents 

and risks arising from work activities. The solution is also the input and influence of extern 

enterprises and visitors of the company. After assessing the current situation and an audit 

on the workplace, I designed an appropriate solutions for the health and safety for visitors 

and extern enterprises. 
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Úvod 

 

 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) při provádění prací externími pracovníky i pro 

případ návštěv v prostorách ArceloruMittal a.s. Válcovny plechu Frýdek – Místek (dále jen 

AMFM) a navrhnout vhodnější řešení s ohledem na podmínky a charakter BOZP.  

AMFM uznává externí zaměstnance jako své interní zaměstnance, jak je uvedeno v 

zákoníku práce: „Zaměstnavatel zodpovídá za osoby, které se s vědomím zdržují na jejich 

pracovištích“. Nedodržování bezpečnostních předpisů, nekázeň a úrazovost externích 

zaměstnanců se také započítává do statistik AMFM. 

BOZP a nulová úrazovost je prioritou společnosti, proto je zásadní spolupráce 

všech interních i externích zaměstnanců na pracovišti. [1]  

V diplomové práci uvádím legislativní vymezení v oblasti BOZP, které se týká 

externích firem, jakožto zákony, nařízení vlády a také interní směrnice, které jsou platné 

v AMFM a této problematiky se týkají. 

V další části je představen podnik AMFM a stručně popsáno, čím se zabývá. Jsou 

popsány povinnosti externích zhotovitelů, analyzován současný systém BOZP pro 

návštěvy a externí firmy z pohledu pracovních úrazů a rizik, porušení bezpečnosti práce, 

druhu porušení bezpečnostních předpisů BOZP a oblastí, kde k porušování dochází. 

V práci se dále zabývám rozborem několika skoronehod externích firem a jejich 

opatřeními. 

Uvedeny jsou také podmínky pro vstup a působení externích firem a návštěv v 

podniku, kdy je vstup možný na jednorázovou propustku, to platí pro návštěvy (jednání), 

návštěvy k nájemcům (Střední odborná škola, ArcelorMittal Technotron s.r.o. a Bess) a pro 

opravárenské firmy, které v AMFM nepracují déle než 3 dny. Další vstup do podniku je 

možný se smlouvou o dílo, objednávkou nebo dodacím listem a podobně. 

Po vyhodnocení, které práce externí zaměstnanci nejvíce provádí a kde u externích 

firem nejčastěji dochází k nedodržování bezpečnostních předpisů, bude vybráno několik 

externích firem a provedeno ověření výkonnosti systému  BOZP při auditu na provoze, kde 

pomocí vytvořeného dotazníku bude zjišťováno, zda externí firmy mají splněny své 
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povinnosti, tj. zda mají v pořádku všechny dokumenty a dodržují bezpečnost práce. 

Dotazníky budou dále zpracovány a vyhodnoceny.  

V poslední fázi bude navrženo vhodnější řešení zajištění BOZP návštěv a externích 

firem. 
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1 Vysvětlení pojmů  
 

 

Pracovní úraz  

Poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním. [4] 

 

Absenční úraz  

Pracovní úraz, ke kterému došlo během práce a na základě kterého osoba ztratila 

alespoň 1 celý pracovní den (kromě dne, kdy k úrazu došlo) [5]  

 

Úraz s hospitalizací delší než 5 dní   

          Takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 

5 kalendářních dnů. [4]  

 

Smrtelný pracovní úraz 

Pracovní úraz, při kterém dojde ke smrti zaměstnance nebo na jehož následky 

zaměstnanec zemře nejpozději do jednoho roku. [6] 

 

Ošetření lékařem 

Pracovní úraz vyžadující lékařské ošetření, po kterém zaměstnanec může vykonávat 

pracovní činnosti jako před úrazem. [6] 

 

Drobná poranění 

Pracovní úraz, který nevyžaduje ošetření lékařem. [6] 

 

Odpracované hodiny 

Počet skutečně odpracovaných hodin nebo hodin, jejichž odpracování bylo 

naplánováno. Skutečně odpracované hodiny a hodiny, které jsou za odpracované 

považované, zahrnují dobu strávenou na školeních nebo dobu strávenou ostatními 

činnostmi nezbytnými pro práci, avšak nepatří sem svátky a ostatní dny volna. [6] 
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Omezená práce 

Pracovní úraz vyžadující lékařské ošetření, po kterém je zaměstnanec přeřazen na 

náhradní práci. Omezená neboli náhradní práce musí být vedoucím zaměstnancem 

odsouhlasena s lékařem. [6] 

 

Incident  

 Událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození 

zdraví (bez ohledu na závažnost) nebo ke smrtelnému úrazu. [7] 

 

Skoronehoda 

 Incident, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví nebo smrti. [7]   

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků 

dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti). [7] 

 

Systém managementu BOZP 

Část systému managementu organizace, která se používá k vytvoření a 

implementaci její politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti BOZP. Systém 

managementu je soubor vzájemně souvisejících prvků, který se používá pro stanovení 

politiky a cílů a pro dosažení těchto cílů. Systém managementu zahrnuje organizační 

strukturu, plánování činností (včetně např. posouzení rizika a stanovení cílů), 

odpovědnosti, praktiky, postupy a procesy zdroje. [7] 

 

Pracoviště  

Jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou 

organizací. [7] 

 

Audit  

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání „důkazů z auditu“ 

a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění „kritéria auditu“ [7] 
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Externí firma (zhotovitel) 

Fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba působící v areálu společnosti, 

která provádí na základě smluvního vztahu pracovní činnost (např. Smlouva o dílo). [3] 

 

Nájemce 

Fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba působící v areálu společnosti, 

která má pronajaté prostory společnosti AMFM (Smlouva o nájmu). [3] 

 

Návštěva 

Fyzická nebo právnická osoba působící v areálu pouze v rámci pracovních návštěv, 

kdy se jedná o konzultace, jednání a podobně. [3] 

 

Subdodavatel 

Firma najatá na práci externí firmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Legislativní vymezení oblasti BOZP externích firem 

 

 

Každá organizace ve státním i soukromém sektoru podnikající na území České 

republiky je povinna řídit se legislativou, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Mezi dva základní zákony patří Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Zákon č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto 

zákony jsou pro všechny organizace závazné a tvoří základ k řízení BOZP. 

Existují i další zákony, nařízení vlády, vyhlášky a také směrnice vystaveny 

managementem BOZP, které se této problematiky týkají. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů je 

základním předpisem, který upravuje právní vztahy mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Nejdůležitější části tohoto zákona je část pátá, kde jsou uvedeny 

základní práva a povinnosti na úseku BOZP. Jednou z nejdůležitějších povinností všech 

zaměstnavatelů je péče o zdraví zaměstnanců a všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na jejich pracovišti. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů upravuje v návaznosti na zákon č. 

262/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, ve znění pozdějších předpisů. Toto Nařízení vlády stanovuje 

základní požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje 

se zde konkrétní rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků a také mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Jsou zde popsány 

požadavky na ochranné pracovní prostředky, co se za ochranné pracovní prostředky 

nepovažuje a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s tímto spojené. 

 

Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. Upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí. 
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Interní předpisy 

 

Norma AM 008 Řízení dodavatelů /smluvních stran/  

Tato norma se týká řízení všech smluvních stran, které se vyskytují v ArcelorMittal 

výrobních i nevýrobních provozech a zahrnují požadavky na ty firmy, případně 

společnosti, které dodávají suroviny do provozů AMFM. 

Smluvní strany mohou být zařazeny v jedné ze čtyř kategorií: 

1. Jednotlivé krátkodobé pracovní smlouvy (jednotlivci najatí na základě dočasných 

pracovních smluv pro práci v současných provozech) 

2. Společnosti nebo jednotlivci najatí na velké projekty, např. instalace /montáž/ 

nového zařízení, demolice, atd. 

3. Společnosti nebo jednotlivci najatí na základě smlouvy pro provedení specifických 

úkolů nebo pro poskytování specifických služeb v rámci současných provozů 

AMFM, tzn. Specifické údržbářské práce. 

4. Dodavatelé zařízení, tzn. těch, kteří něco vyrobili pro ArcelorMittal, ale do 

společnosti fyzicky nedocházejí. [2]  

 

 

Organizační směrnice S60 – Zásady pro působení externích firem  

Účelem této organizační směrnice (dále jen OS) je stanovit smluvní pravidla pro 

působení externích firem a nájemců v AMFM a ArcelorMittal Technotron s.r.o. (dále jen 

AMT). Za dodržování této směrnice jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci všech útvarů 

AMFM a AMT, dále pracovníci externích firem a nájemci v rámci smluvních vztahů. [3] 

 

 

ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Požadavky 

Norma pro posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS) 

specifikuje požadavky na systém managementu BOZP tak, aby organizace mohly řídit svá 

rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. [7] 
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Norma AM ST 003 PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

Ve výšce 1,5 m a výše včetně výkopů (či níže, pokud to vyžadují předpisy nebo to 

vyplynulo z analýzy rizik) se pracuje pouze tehdy, pokud byla vyhodnocena rizika a 

používají se vhodné bezpečnostní ovládací prvky a bezpečné metody. Je-li k dispozici 

speciální zařízení vhodné pro provedení práce, jako např. lešení, přenosné přístupové 

plošiny nebo zařízení k zamezení pádu, a pokud kompetentní osoba přezkoumala 

konstrukci, montáž a podmínky zařízení. [14] 

 

 

 

 

 

3 Analýza systému BOZP v AMFM pro návštěvy a externí 

firmy 

 

 

Každý úspěšný systém BOZP by měl být založen na politice ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce, na identifikaci a vyhledávání rizik a také na neustálém přezkoumávání, 

hodnocení a zlepšování systému. [8] 

V této kapitole se budu zabývat pracovními úrazy, porušením bezpečných postupů 

při práci, porušením předpisů BOZP návštěv a externích firem a kde k těmto  porušením 

dochází. Poté je uveden rozbor několika skoronehod u těchto firem. A uvedení povinností 

pro vstup a působení externích firem a návštěv v podniku AMFM. 

Pracovní úrazy se dějí a budou dít, jak vlivem lidského činitele, selháním techniky i 

nešťastnou náhodou. Jedním z největších rizik vyskytujících se na každém pracovišti je 

lidský faktor. Největší riziko tohoto faktoru spočívá v nedostatečné informovanosti o 

rizicích na daném pracovišti. Problém spočívá také ve špatné přípravě činností, kde spadají 

školení, příprava OOPP a příprava pracoviště na práci. Riziková situace může nastat vždy, 

kdy zaměstnanec nesprávně používá OOPP nebo je nepoužívá vůbec. Tyto prostředky mají 

zaměstnance ochránit před působením rizika, které nelze odstranit. Dalším rizikovým 

faktorem je, že zaměstnanci jsou velmi dobře informováni o rizicích, která se v místě jejich 
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pracoviště vyskytují, ale nedbají daných pokynů a předpisů. Dostatečnou motivací by 

v současné době měly být sankce, které se udělují za nedodržení předpisů BOZP. Sankce 

jsou dále rozvedeny v jiné kapitole. [9] 

 

 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Společnost AMFM se nachází v Lískovci u Frýdku – Místku. Byla založena v roce 

1833 s původními názvy Válcovny plechu, a. s. Frýdek – Místek a dříve Karlova huť. 

Od svého založení prodělal podnik nemalé změny nejen v druzích výrobků, ale zejména v 

technologiích, aby se nakonec specializoval jako válcovna plechů za studena válcovaných 

ocelí. První svitky byly vyrobeny v roce 1946. [10, 11] 

Technologická zařízení byla průběžně modernizována a byly zaváděny do výroby 

nové produkty a technologie. Základním materiálem pro výrobu za studena válcovaných 

plechů a pásů jsou za tepla válcované svitky. [11] 

V roce 1994 byl udělen Válcovnám plechu, a. s., závodu Válcovna za studena 

certifikát na systém řízení kvality dle EN ISO 9001. V červnu 2001 byl úspěšně proveden 

certifikační audit systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001. V roce 

2009 byl úspěšně proveden audit systému řízení kvality (QMS) podle norem EN ISO 9001, 

ISO/TS 16949 (jen provoz Válcovna za studena), systému řízení ochrany životního 

prostředí (EMS) podle normy EN ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) podle normy BS OHSAS 18001. [11] 

 

 

 

3.2 Povinnosti externích zhotovitelů služeb v AMFM 

 

 

Externí zhotovitelé mají povinnost spolupracovat při zpracování analýzy rizik se 

svými případnými subdodavateli, prokazatelně seznámit své zaměstnance a subdodavatele 
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s požadavky ve smlouvě, týkající se oblasti BOZP a s požadavky bezpečnosti práce, které 

jsou součástí dodavatelské dokumentace a technologických nebo pracovních postupů 

včetně proškolení. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci a zdravotní způsobilost svých 

pracovníků i pracovníků svých případných subdodavatelů. [3] 

 Povinností externích zhotovitelů je provést aktualizaci analýzy rizik vždy, kdy 

nastanou změny pracovních podmínek na pracovišti. Pro kontrolu je povinen předat osobě 

zodpovědné za převzetí díla vyplněný a podepsaný evidenční formulář, který je uveden 

v Příloze 1. [11] 

Externí firmy musí vést stavební nebo montážní deník ode dne převzetí pracoviště 

do dne předání a převzetí díla objednatelem. Deník musí být v pracovní době kdykoliv 

dostupný zodpovědnému zaměstnanci objednatele. V deníku budou denně uváděny veškeré 

skutečnosti dokládající průběh realizace díla. Zhotovitel je povinen v deníku uvádět 

celkový počet pracovníků s uvedením jejich jmen a příjmení a také zaznamenávat 

skutečnosti rozhodné při zajišťování BOZP, včetně porušení bezpečnostních předpisů 

zaměstnanci, pracovních úrazů a skoronehod, které zaměstnanci nahlásili. V případě 

nezavedení deníku nebo jeho nedostatečného vedení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu. [11] 

Další povinností je seznámit své zaměstnance a případné subdodavatele s 

“Politikou v oblasti zdraví a bezpečnosti práce“ společnosti ArcelorMittal Ostrava, která je 

uvedená v Příloze 2. [11] 

 Povinností je také zajistit označení svých pracovníků i pracovníků svých 

případných subdodavatelů, dopravních prostředků, pracoviště/staveniště jménem firmy a 

instalováním bezpečnostních značek zákazových, výstražných, příkazových a 

informačních. Povinnost označit vstupy na pracoviště bezpečnostními tabulemi s uvedením 

nebezpečí a opatření k minimalizaci rizik poškození zdraví formou bezpečnostních značek. 

[3, 11] 

Dále se zavazuje, že nebude zaměstnávat cizí státní příslušníky bez příslušných 

povolení dle zákonných ustanovení a předpisů o zaměstnávání cizinců. [3] 

Externí firmy mají povinnost vést o pracovních úrazech včetně drobných poranění 

evidenci v knize úrazů a ohlásit žadateli každý pracovní úraz i každou skoronehodu. Také 

musí své zaměstnance prokazatelně proškolit dle osnov školení žadatele zaznamenaných 

do jejich stavebního (montážního) deníku v případě vzniku závažného absenčního 

pracovního úrazu. Externí firma je povinna své zaměstnance vybavit adekvátními OOPP 
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dle druhu práce. V případě práce ve výšce či na střeše musí své zaměstnance zajistit proti 

pádu z výšky. [11] 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Analýza pracovních úrazů, incidentů a porušení bezpečnosti 

externích firem a návštěv v AMFM 

 

 

V této kapitole je analyzován rozbor nejčastěji vykonávaných prací externími 

zaměstnanci a jsou řešeny pracovní úrazy těchto zaměstnanců. Dále jsou zpracovány 

nejčastější porušení bezpečnosti práce a oblasti, kde k těmto porušením dochází. Uvádím i 

rozbor několika skoronehod. 

 

V Tabulce 1 uvádím porovnání smrtelných úrazů interních a externích zaměstnanců 

ve skupině Arcelor Mittal (dále jen AM) ve světě za rok 2010 a 2011. Ve srovnání s rokem 

2010 došlo v roce 2011 ke snížení smrtelných úrazů o 35 %. [11] 

Ale při srovnání smrtelných úrazů interních a externích zaměstnanců, vidíme, že u 

interních zaměstnanců došlo k výraznějšímu snížení smrtelných úrazů než u externích 

zaměstnanců. U interních zaměstnanců se počet smrtelných úrazů snížil o 10 úrazů a u 

externích zaměstnanců o 4 úrazy. 
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Tabulka 1: Smrtelné úrazy ve skupině AM v roce 2010 a 2011 [11] 

 

 

 

 

 

3.3.1 Rozbor vykonávaných prací externími zaměstnanci 

 

 

Externí firmy v AMFM zastávají různé pracovní úlohy, ty jsou zpracovány 

z poskytnutých údajů AMFM a zobrazeny v Grafu 1. Z těchto údajů bylo zjištěno, že 

nejvíce práce externími pracovníky je prováděno ve výšce a to více než z padesáti procent. 

Dále externí zaměstnanci zastávají různé údržbářské a opravárenské práce, práce na 

elektrických zařízeních, práce ve stísněném prostoru a práce v prostředí s nebezpečím 

požáru a výbuchu.  
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Graf 1: Vykonávané práce externími zaměstnanci v roce 2011 

 

 

 

 

 

Jelikož se nejvíce prací vykonává ve výšce a hrozí zde vysoké riziko zranění nebo 

pádu, budu se touto problematikou zabývat podrobněji a také proto, že v roce 2008 se 

v AMFM stal smrtelný úraz externího zaměstnance při pádu ze žebříku. Rozbor tohoto 

úrazu je uveden dále. Také uvádím ohrožení, která mohou vzniknout při práci ve výšce, 

údržbářských a opravárenských pracích, pracích na elektrických zařízeních, při pracích ve 

stísněném prostoru a pracích v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu, včetně vhodných 

opatření k minimalizaci rizika. Také uvádím v Tabulce 2 ostatní nebezpečí a ohrožení na 

provoze, která mohou ohrozit zaměstnance externích firem při vykonávaných pracích. 
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Práce ve výšce  

 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou kladou zvýšené nároky na fyzickou a 

psychickou kondici pracovníků. K rizikům vyplývajícím z provádění konkrétní profese se 

přidávají další, zejména výšková expozice, riziko volného pádu, omezené možnosti 

pohybu a mikroklimatické podmínky, pokud se jedná o práci venku. Tyto práce patří mezi 

vysoce nebezpečné činnosti, to znamená, že i při použití všech bezpečnostních opatření 

představuje zvýšené úrazové riziko. Proto je důležité zaměřit se na tuto oblast. [11, 12] 

Jedná se o různé opravy střech, svodů, potrubí, kdy jsou pracovníci na střechách, 

žebřících nebo lešeních, případně na jeřábových drahách. 

 

Nebezpečí spojená s prací ve výšce:  

 

1. Pád z výšky  

 Ohrožení: při sestupování, vystupování a pohybu na jeřábové dráze, při práci 

ve výškách  

Opatření k minimalizaci rizika: školení pro práce ve výškách, odborná a 

zdravotní způsobilost, vhodná pracovní obuv, použití prostředků k zamezení 

pádu z výšky – postroje, použití lešení, odstranění mastnot a kluzkých povrchů 

(schody a pevné výstupní žebříky), ochranná přilba při práci ve výšce musí být 

zajištěna řemínkem [11] 

 

 Ohrožení: při natírání potrubí 

Opatření k minimalizaci rizika: nově instalované potrubí natírat na zemi, ve 

výšce natírat pouze svařované místa pomocí lešení [11] 

 

 Ohrožení: při sestupování a vystupování po schodech a žebřících (vliv 

vlhkosti, mastnoty a stísněných prostor) 

Opatření k minimalizaci rizika: vhodná pracovní obuv, označení začátku a 

konce schodiště, odstranění mastnot [11] 
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2. Pád do hloubky 

 Ohrožení: pád do odkrytých prostor po demontáži zařízení, pád do výkopů a 

odkrytých kanálů, pád ze střech 

Opatření k minimalizaci rizika: vhodná pracovní obuv, ohraničení výstražnou 

páskou, zábradlím, zakrytí poklopy [11] 

 

 

 

 

Údržbářské a opravárenské práce 

 

 Jedná se o různé opravy a údržby mechanických strojů, svařování, servis 

vysokozdvižných vozíků, výrobních linek a jiné údržbářské a opravárenské práce. 

 

Nebezpečí spojená s údržbářskou a opravárenskou prací: 

 

1. Nebezpečí při svařováním 

 Ohrožení: požár, zranění svářeče 

Opatření k minimalizaci rizika: před zahájením svařování se vyhodnotí 

podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož 

i v přilehlých prostorech. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které 

představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, 

stropech, přepážkách). Svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a 

souvisejících činnostech musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami 

požární bezpečnosti. Dále se svářeč musí před zahájením svářečských prací 

prokázat svou odbornou způsobilostí. [16] 

 

2. Nebezpečí při opravě strojů, zařízení 

 Ohrožení: kontakt osoby se strojem nebo jeho součástí, odlet částic a zasažení 

osoby, zachycení osoby strojem nebo jeho částí 
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Opatření k minimalizaci rizika: zákaz opravy strojů a zařízení za chodu 

strojů, stanovení bezpečných pracovních postupů, v případě odstranění krytů u 

nebezpečných částí za chodu stroje, používání OOPP, odpovídající odborná a 

zdravotní způsobilost[11] 

 

 

 

Práce na elektrických zařízeních 

 

 Jedná se o různé opravy a údržby elektrických zařízení, také opravy a revize strojů 

a zařízení. Elektrická zařízení patří mezi zařízení se zvýšenou mírou nebezpečnosti včetně 

vyhrazených technických zařízení, což jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a 

bezpečnosti osob. 

 

Nebezpečí spojená s prací na elektrickém zařízení: 

 

1. přímý dotyk živých částí elektrického zařízení 

 Ohrožení: dotyk neizolovaných částí elektrického zařízení, např. při 

odstraňování poruch pod napětím, překonáním mechanických zábran nebo 

jejich vadným stavem, při poruše izolačního systému, za stísněných podmínek a 

při poruše osvětlení 

Opatření k minimalizaci rizika: používání ochranné dielektrické přilby, 

dielektrických rukavic a vložek do nich, dielektrických galoší, dielektrických 

koberců, výstražných tabulek, odborná kvalifikace pracovníků a jejich 

pravidelné proškolování [11] 

 

2. dotyk osoby s částmi, které se stávají živými vlivem špatných podmínek 

 Ohrožení: při práci v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem, při poruše nebo poškození některé části ochrany před nebezpečným 

dotykem 
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Opatření k minimalizaci rizika: stanovení bezpečných pracovních postupů, 

využívání zkušených odborných pracovníků k těmto pracím, používání 

ochranné dielektrické přilby, dielektrických rukavic a vložek do nich, 

dielektrických galoší a využívání dalších ochranných pomůcek a měřících 

zařízení, odborná a zdravotní způsobilost [11] 

 

3. Přiblížení k živým částem elektrického zařízení 

 Ohrožení: při pracích pod napětím (např. zkoušení, měření, zkratování),  

Opatření k minimalizaci rizika: stanovení bezpečných pracovních postupů, 

využívání zkušených odborných pracovníků k těmto pracím, používání 

ochranné dielektrické přilby, dielektrických rukavic a vložek do nich, 

dielektrických galoší a využívání dalších ochranných pomůcek a měřících 

zařízení, odborná a zdravotní způsobilost [11] 

 

 

 

 

Práce ve stísněném prostoru 

 

Jedná se o práce v nádržích, šachtách a kanálech, jámách nebo skladovacích 

prostorách, čističkách odpadních vod a podobně. Na mnoha pracovištích jsou stísněné 

prostory, mohou být tak malé, že se v nich lidé mohou pohybovat jen omezeným 

způsobem, když do nich vcházejí, vycházejí nebo v nich pracují, případně se v nich mohou 

vyskytovat nebezpečné látky a uvolněné plyny. 

 

1. nebezpečí spojená s prací ve stísněném prostoru:  

 Ohrožení: nedostatečná výměna vzduchu, nebezpečí způsobená plynem  

Opatření k minimalizaci rizika: proškolení zaměstnanců, měření bezpečných 

hodnot před samotnou prací nebo opravou zařízení [11] 
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Práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu 

 

 Výbuch lze očekávat v objektech, kde se skladují, vyrábí nebo zpracovávají látky 

schopné výbuchu (např. hořlavé plyny, kapaliny, prachy, látky reagující s vodou). Dále 

tam, kde se provozují technologická zařízení s obsahem látek schopných výbuchu, a také 

tam, kde jsou zařízení provozována s přetlakem nebo tam, kde přetlak může vzniknout 

nebo narůstat, např. ohřevem zařízení. [17] 

 Požár je často druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, 

havárií či technických poruch. Může vznikat z důvodu nedbalosti, neopatrnosti nebo 

úmyslu člověka. [18] 

 

Nebezpečí požáru a výbuchu:  

 

1. při manipulaci s tepelnými, elektrickými a plynovými pracovními nástroji a 

zařízeními 

 Ohrožení: používání nepovoleného nástroje, nedodržení bezpečných 

vzdáleností, používání vadného nástroje bez platné revize, používání nástroje 

v nevhodném prostředí 

Opatření k minimalizaci rizika: vyžádat si povolení a zapsání do stavebního 

deníku, zajistit zodpovědnou osobu za používání, dodržovat bezpečné 

vzdálenosti od hořlavých materiálu, nepoužívat poškozené a vadné zařízení, 

platné revize nástrojů a zařízení [11] 

 

 Ohrožení: přetížení výkonových prvků elektrického zařízení, porucha 

izolačního systému nebo při přepěťovém stavu, používáním otevřeného ohně 

při svařování 

Opatření k minimalizaci rizika: zákaz kouření, manipulace s otevřeným 

ohněm a jiskření při nabíjení akumulátoru, ochranné brýle, pracovní oblek 

s ohnivzdornou impregnací, rukavice kožené, dielektrická přilba [11] 
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2. při používání a manipulaci s hořlavými kapalinami 

 

 Ohrožení: nebezpečí rozlití kapalin, tvorba nebezpečných výbušných 

koncentrací, nevhodné uskladnění, neoznačené nádoby, nedostatečné větrání 

Opatření k minimalizaci rizika: kapaliny skladovat v těsných, uzavřených a 

označených nádobách na místech k tomu účelu určeném, při jejich používání 

zajistit dostatečné a účinné větrání, pracoviště důkladně označit výstražnými 

tabulkami, zajistit zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, svařování, 

pálení a broušení [11] 

 

3. při svařování a řezání kovů plamenem 

 

 Ohrožení: práce prováděné neoprávněnými osobami, práce prováděné bez 

povolení a zajištění opatření na pracovišti, neprovádění asistenčního a 

následného dozoru 

 Opatření k minimalizaci rizika: svařovat a řezat kovy mohou jen osoby 

s platným osvědčením, v celém areálu AMFM mohou být svářečské a paličské 

práce, prováděné externími firmami, jen na základě písemného povolení, před 

zahájením prací stanovit ochranná opatření, stanovit asistenční hlídky a zajistit 

následný dozor po každém ukončení prací po dobu min. 8 hodin [11] 

 

Při práci externích firem se tyto práce různě kombinují a tím vzniká větší riziko 

pracovních úrazů. 

 

 

 

Ostatní nebezpečí 

V tabulce F jsou uvedená ostatní nebezpečí a ohrožení, která mohou na provoze při 

vykonávání prací externími pracovníky vznikat. 
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Tabulka 2: Ostatní nebezpečí a ohrožení na provoze [11] 

Nebezpečí 
v pracovním 

prostředí 

 
Ohrožení Stanovená Opatření 

Stroje, zařízení, 
přístroje, nářadí, 
činnosti prováděné 
v blízkosti 

 

Kontakt osoby strojem nebo jeho 
součástí 
Odlet částic a zasažení osoby 
Zachycení osoby strojem nebo jeho 
části 

Řezné rány 
 

Vhodná OOPP 

Zajištění podkladovými 
materiály (návod výrobce, 
platné předpisy) 

Odborná a zdravotní 
způsobilost 

Pád na rovině 
Vlivem mokré a mastné podlahy, 
při poruše osvětlení, při 
nerovnostech podlahy 

Vhodná pracovní obuv, 
odstranění mastnot, 
ohrazení prostor 

 

Kolejová doprava 
Zachycení osob při pohybu 
v kolejišti 
Sražení kolejovým vozidlem 
Kontakt kolejového vozu s jiným 
dopravním prostředkem 

Zákaz zdržovat se 
v kolejišti 

Chybné jednání 
člověka 

Chybná manipulací na elektrickém 
zařízení, nedodržení 
technologických postupů, 
nepoužíváním OOPP a pracovních 
pomůcek, při nepozorné manipulaci 
s nářadím nebo materiálem 

Odborná kvalifikace 
pracovníků, používání 
vhodných OOPP, 
dodržování 
technologických postupů a 
předpisů  

Jeřábová doprava 
Pád zavěšeného břemena, zasažení 
osob 
Odlet částí padajícího břemena při 
pádu nebo dopadu 
Pád uvolněných částí zařízení, 
Naražení nebo přiražení osob 
Zachycení osob na jeřábové dráze 

Odpovídající odborná a 
zdravotní způsobilostZákaz 
vstupu pod zavěšená 
břemena 

OOPP – ochranná přilba 

Respektovat příkazy a 
pokyny osob zajištujících 
provoz jeřábové dopravy 

Činnosti prováděné 
u zdroje sálavého 
tepla 

Popálení osoby, dehydratace 
Odpovídající OOPP proti 
popálení 

Bezpečnostní přestávky 

Technická zařízení 
zamezující šíření tepla 

Vtažení nebo 
zachycení 

Zasažení materiálem (svitky nebo 
svazky plechu), které opustí 
technologii jejich zpracovávání (při 
poruše, nevhodném nastavení 
zařízení), zasažením pohybujícími 
se částmi strojů a zařízení. 

Ochranná přílba, pracovní 
oděv impregnovaný. 

Pohyb po vyhrazených 
komunikacích a 
vyhrazeném pracovišti. 
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3.3.2 Pracovní úrazy externích firem (absenční) 

 

 

V AMFM byly v letech 2007 – 2011 zaznamenány 4 absenční pracovní úrazy. 

Z těchto čtyř absenčních úrazů se jeden stal zaměstnanci externí firmy. Tento úraz byl 

smrtelný. Vývoj absenčních úrazů v AMFM je znázorněn v Grafu 2. 

 

 

Graf 2:  Vývoj absenčních úrazů v AMFM 

 
 

Zde uvádím rozbor smrtelného pracovního úrazu zaměstnance externí firmy, který 

se stal v AMFM v roce 2008. 

 

 Externí firma prováděla montážní práce, přičemž jednou z nich byl nátěr potrubí. 

[11] 

 

Popis děje: 

Postižený pracovník firmy na základě dohody s předákem externí firmy měl provést 

nátěr potrubí, které bylo ve výšce cca 3,2 – 3,8 m nad úrovní podlahy. Nejprve tyto práce 

prováděl z lešení. Po dokončení části nátěru si připravil žebřík, ze kterého začal natírat 
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spodní část potrubí. Náhle došlo k pádu postiženého na podlahu z výšky cca 1,5 m. Celá 

událost se stala beze svědků a poté byl nalezen ležící na podlaze s poraněním hlavy. 

Postižený na následky nehody zemřel v nemocnici. [11]  

 

Z Obrázku 1 je patrné, že žebřík je v zadní části prohnutý a drážka v horní části 

žebříku je bez čepu. 

 

 

 

Obrázek 1: Poloha žebříku ihned po úrazu [11] 

 

 

 

Pracovníka našli ležícího na zádech. Šipka na Obrázku 2 ukazuje přesné místo, kde 

se uhodil do temene hlavy. 
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Obrázek 2: Poloha pracovníka po nehodě [11] 

 

 

 

Příčiny úrazu: 

 pád z výšky 

 poškozený hliníkový žebřík, který byl majetkem externí firmy 

 

Opatření po úraze: 

 

1. Technická 

 

 Kontrolovat a vyřadit všechny poškozené žebříky, používané externími 

firmami 

 prozkoumání použitého žebříku nezávislou specializovanou firmou 

 revize všech žebříků používaných externími firmami v AMFM 

 mimořádná revize všech mobilních žebříků AMFM, používaných externími 

firmami 
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 nové potrubí musí být instalováno v natřeném stavu, pouze spojované části 

je možno natřít z lešení nebo žebříku 

 

2. Organizační 

 při prokázání zavinění nehody se smrtelným následkem externí firmou a 

zanedbání povinností dodržování bezpečnostních předpisů s ní bude okamžitě 

ukončena spolupráce a nebude zahrnuta do následných výběrových řízení min. 

po dobu 1 roku. 

 

3. Jednání vedoucích zaměstnanců 

 bezpečnostní proškolení každého zaměstnance na staveništi ohledně nářadí a 

práce ve výškách 

 pravidelná kontrola nářadí externích firem 

 kontrola pracovišť ve výškách (vyhodnocení rizik) 

 

4. Jednání zaměstnanců 

 při práci na žebřících a na lešeních pracovat s ochranou přilbou zajištěnou 

proti pádu řemínkem. 

 dbát zvýšené opatrnosti při práci na žebřících (jeho ustavení, sestupu a 

výstupu po jednotlivých příčkách a držení se jeho konstrukce). 

 

   

3.3.3 Pracovní úrazy externích firem (neabsenční) 

 

 

Za poslední tři roky jsou evidovány 3 neabsenční pracovní úrazy zaměstnanců 

externích firem. V listopadu 2009 šlo o lehké poranění s následným ošetřením 

v nemocnici. V září 2010 se díky pohmoždění prstů jednalo o omezenou práci a v květnu 

2011 se jednalo o drobné poranění. [11] 

 

 Dle mého mínění nebudou hlášeny zdaleka všechny úrazy, co se na pracovištích 

externích firem přihodily. Zaměstnanci externích firem drobné oděrky a podobná lehká 
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poranění jistě nehlásí. Kdyby se hlásily všechny pracovní úrazy, určitě by těchto úrazů 

bylo podstatně více.  

 

Dále uvádím příklad pracovního úrazu zaměstnance externí firmy, kdy došlo při 

manipulaci s materiálem k přimáčknutí prstů mezi železné trubky. 

 

1. Září 2010 – omezená práce [11] 

popis události: 

Zaměstnanec externí firmy závozník – vazač, nakládal materiál ve skladu trubek. 

V době úrazu prováděl nakládku svazku trubek na kamión. Při nakládce přidržoval trubky 

nedovoleným způsobem. Při dosednutí svazku trubek na spodní svazek došlo k posunutí 

trubek a přitom došlo k přimáčknutí prstu mezi dvě trubky. Místo přimáčknutí je 

znázorněno na Obrázku 3. Zraněný byl odvezen do nemocnice Frýdek – Místek, kde byl 

ošetřen. Byla provedena dechová zkouška na alkohol s výsledkem negativní. Zranění si 

nevyžádalo pracovní neschopnost, vyžádalo si pouze omezenou práci. 

 

 

Obrázek 3: Místo úrazu pracovníka externí firmy [11] 
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příčina úrazu: 

 Nepozornost při manipulaci s nákladem 

 Nedovolený způsob přidržování trubek při nakládce  

 

Opatření po úraze: 

1. Organizační 

 Provedení analýzy rizik pro činnosti spojené s nakládkou trubek. 

 

 

2. Jednání vedoucích zaměstnanců 

 Seznámit zaměstnance provozu s úrazovým dějem, jeho příčinou a opatřením. 

 

 

3. Jednání zaměstnanců 

 Zvýšená pozornost při činnostech spojené s nakládkou trubek. 

 

 

 

3.3.4 Porušení bezpečnosti práce externích a interních zaměstnanců 

 

 

K porušení předpisů, týkající se bezpečnosti práce dochází, ať už díky nepozornosti 

či špatné informovanosti pracovníků. V Grafu 3 uvádím vývoj registrovaných porušení 

všech zaměstnanců AMFM. Zvýšení počtu registrovaných porušení za rok 2011 oproti 

minulým dvěma rokům je způsoben tím, že se začaly více a důkladněji provádět kontroly 

na pracovištích. V roce 2011 se jednalo celkem o 137 porušení předpisů BOZP, z toho 90 

porušení externími zaměstnanci a 47 porušení interními zaměstnanci. 
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Graf 3:  Počet registrovaných porušení v AMFM [11] 

 

 

V dalším Grafu 4 je uveden poměr mezi porušením předpisů BOZP interních a 

externích zaměstnanců za rok 2011. Jak jsem již zmiňovala, bylo zaznamenáno celkem 137 

porušení BOZ. Z toho 90 případů porušení externí firmou.  

 

Graf 4: Porušení předpisů BOZ v roce 2011 
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Je zřejmé, že kázeň a dodržování bezpečnostních předpisů u externích firem je na 

nižší úrovni než u interních zaměstnanců. 

 

 

 

V dalším Grafu 5 je znázorněn poměr mezi počtem odpracovaných hodin externích 

a interních zaměstnanců v roce 2011. Interní zaměstnanci odpracovali 1 242 105 hodin a 

externí zaměstnanci 79 151.  

 

 

Graf 5: Odpracované hodiny interními a externími zaměstnanci v roce 2011 

 

 

 

I když externí zaměstnanci odpracují jen necelou desetinu hodin oproti interním 

zaměstnancům, jejich porušování předpisů je podstatně vyšší. 
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Dále uvádím rozdělení dle druhu porušení předpisů BOZP externími zaměstnanci 

za rok 2011. Rozdělení je uvedeno v Grafu 6. V 72 % případů se jedná o nepoužívání 

osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a v 26 % se jedná o porušení 

bezpečnostních předpisů a kázně. V těchto dvou oblastech jsou nejčastějšími případy: 

- nenošení ochranné přilby (40 případů) 

- nenošení pracovních oděvů (22 případů) 

- nezapnutý podbradní řemínek (14 případů) 

- překročení rychlosti v areálu AMFM (7 případů) 

- nedodržení bezpečnostních předpisů (5 případů)  

- nenošení ochranných pracovních brýlí (3 případy) 

- nepoužití záchytných systémů proti pádu (3 případy) 

- nenošení pracovní obuvi (2 případy) 

- nenošení pracovních rukavic (2 případy) 

- alkohol (2 případy)  

 

 

 

Graf 6: Druh porušení předpisů BOZ externími zaměstnanci v roce 2011 
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Podnik jsem rozdělila na několik provozů, kde z Grafu 7 je zřejmé, že k porušování 

předpisů BOZP externími zaměstnanci nejčastěji dochází na těchto provozech:  

- válcovna a úpravna (29 případů porušení) 

- sklady a ostatní pracoviště areálu podniku (25 případů porušení).  

- žíhárna (20 případů porušení)  

- doprava (7 případů porušení),  

- mořírna a pozinkovna (6 případů),  

- energetika (6 případů),  

- válcovna za studena (5 případů),  

 

 

 

Graf 7: Oblasti, kde k porušování dochází 

 
 

 

 

Jelikož k nejvíce porušení předpisů dochází na provozech válcovna a úpravna, 

uvádím zdokumentovaný případ porušení BOZP externími pracovníky, který byl 

zaznamenán na provoze úpravna. 
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Dva zaměstnanci externí firmy na provoze nepoužili ochrannou přilbu, třetí 

ochrannou přilbu použil, ale neměl zapnutý podbradní řemínek a na plošině nebyli zajištěni 

proti pádu z výšky. [11]  

 

Porušení jsou zdokumentována na Obrázcích 4 a 5. 

 

 

 

 

Obrázek 4: Porušení předpisů [11] 
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Obrázek 5: Porušení předpisů [11] 

 

 

Riziko:  

 jelikož nebyli připoutáni a nebyla použitá ani kolektivní ochrana proti pádu z výšky 

(chybějící zábradlí) mohlo dojít k pádu 

 dva zaměstnanci nemají přilbu, mohlo dojít k poranění hlavy 

 třetí zaměstnanec nemá zapnutý podbradní řemínek 

 

 

 

3.3.5 Rozbor  skoronehod externích firem a návštěv 

 

 

Skoronehoda je incident, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví nebo smrti. 

[7] 
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Skoronehoda má často stejné příčiny jako nehody nebo úrazy, rozdíl je jen věcí 

štěstí a náhody, že se v tomto případě nic nestalo.  

 

Jako příklad zde uvádím rozbor několika skoronehod externích zaměstnanců, kdy 

by v případě nepozornosti mohlo dojít k nehodě nebo úrazu. 

 

 

1. Skoronehoda – Stroj v blízkosti kolejí. [11] 

 

K nebezpečné situaci došlo na pracovišti kolejiště u staré pozinkovny. Pracovníci externí 

firmy po ukončení denních prací na sanaci staré pozinkovny odstavili strojní techniku 

v bezprostřední blízkosti koleje tak, že nebylo možno projet s vagónem z Mostárny. Tato 

situace je zobrazena na Obrázcích 6, 7 a 8. 

 

 

 

 

Obrázek 6: Stroj v blízkosti kolejí [11] 
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Obrázek 7: Stroj v blízkosti kolejí [11] 
 
 

 

Obrázek 8: Stroj v blízkosti kolejí [11] 
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opatření: 

 informování externí firmy o vzniklé situaci.  

 napsán zápis o porušení BP zaměstnanci externí firmy 

 

Externí firma ihned po upozornění sjednala nápravu. 

 

  

 
 
 

 

2. Skoronehoda – Pád nákladního auta do výkopu. [11] 

 

 

K nebezpečné skoronehodě došlo u staré ekologické zátěže – výkop mezi halami. 

Zaměstnanec externí firmy měl za úkol provést zásyp výkopu po starých ekologických 

zátěžích. Při jízdě naplněným nákladním autem kolem výkopu došlo k sesunutí a následně 

pádu automobilu do výkopu hloubky cca 4 metry. Zapadlé nákladní auto je vyobrazeno na 

Obrázku 9 a 10. Řidič se z auta dostal sám a následně byl spolupracovníkem odvezen na 

odborné vyšetření do nemocnice ve Frýdku – Místku, kde nebylo zjištěno žádné poranění. 

Zaměstnanec jel moc blízko tohoto výkopu a nedodržel stanovené postupy. 

 

 

 

 

Obrázek 9:  Zapadlé nákladní auto [11]  
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Obrázek 10: Zapadlé nákladní auto [11] 

 

 

opatření:  

 seznámit zaměstnance externí firmy s touto událostí. 

 

 

Je velmi důležité zaznamenávat, sledovat a vyhodnocovat skoronehody, které se 

na pracovištích staly. Následná odstranění jejich příčin jsou vhodným opatřením při 

předcházení vzniku pracovních úrazů a nehod. 

 

 

3.3.6 Porušování předpisů návštěvami 

 

 

Co se týče návštěv do podniku AMFM, za účelem konzultací, exkurzí, návštěv 

k nájemcům nejsou zaznamenávány žádná porušení bezpečnostních předpisů a ani žádné 

úrazy. 
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3.4 Analýza vstupu a působení externích firem a návštěv v 

podniku 

 

 

 

V této kapitole je řešen vstup externích firem a návštěv do podniku. Povolení 

vstupu (vjezdu) se rozlišuje na krátkodobé, dlouhodobé nebo celoroční. Vydává se 

návštěvám, fyzickým osobám nebo externím firmám na základě oprávněné žádosti o 

povolení vstupu do areálu společnosti. Současně se vstupem může být uděleno žadateli o 

vstup i povolení vjezdu, pokud je důvodem vjezd za účelem přepravy materiálu, 

montážních pomůcek nebo osob na vzdálená pracoviště nebo platná nájemní smlouva. 

Samotné povolení vjezdu na vozidlo se neuděluje, je vždy vázáno na povolení vstupu na 

osobu. Pro vyřizování písemných žádostí o povolení vstupu (vjezdu) do areálu společnosti 

je pověřen pracovník útvaru Požární ochrany (dále jen PO) a u něj je vedena evidence 

dlouhodobých vstupů do areálu společnosti. [3] 

 

 

3.4.1 Krátkodobý vstup do podniku  

 

 

Krátkodobý vstup do podniku na jednorázové propustky 

 

 

 V případě vstupu na jednorázové propustky se jedná o krátkodobý vstup v rámci 

pracovních návštěv (jednání, konzultace), která nepřesahuje jednu pracovní směnu, 

návštěvy k nájemcům (studenti a zaměstnanci Střední odborné školy a zaměstnanci AMT 

a BESSu). Vstup na tyto jednorázové propustky je možný i pro opravárenské firmy jako 

krátkodobý vstup v rámci výkonu pracovních činností., které netrvají déle než 3 pracovní 

směny. [3]  

 

Z Grafu 8 je patrné, že čtvrtina ze všech jednorázových vpuštění do podniku na 

jednorázovou propustku jsou opravárenské firmy.  

Vstup do areálu je sice podmíněn předložením věrohodného dokladu o oprávnění 

vstupu (vjezdu) do areálu společnosti, jedná se o platnou smlouvu o dílo, objednávku, 
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dodací list apod. [3] I presto, právě zde může vznikat problém. Kdy do areálu AMFM 

vjede auto s pracovníky externí firmy a těžko se zjistí, zda jsou v autě osoby, které by tam 

měly být a zda jsou proškoleny. Toto porušení se zjistí jedině při kontrole externích 

pracovníků na jejich pracovišti. Tato skutečnost nemusí nastat pouze při vstupu na 

jednorázovou propustku, ale i při povolení dlouhodobého nebo celoročního vstupu, kdy 

firmy vstupují pomocí klíče. 

 

Graf 8: Vstup do podniku na propustky za rok 2011 

 
 

 

 

Krátkodobý vstup v rámci pracovních návštěv 

 

 Po příchodu fyzické nebo právnické osoby na vrátnici, která požádala o vstup 

pouze za účelem pracovní návštěvy, vystaví pracovník civilní bezpečnostní služby 

zajišťující ochranu majetku a ostrahu objektů AMFM (dále jen Ostraha) na základě 
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předložení dokladu o totožnosti jednorázovou propustku s uvedením důvodu a cíle 

návštěvy a jménem navštíveného. Pokud má osoba požadavek i na vjezd vozidlem do 

areálu společnosti, vydá pracovník Ostrahy návštěvě ještě propustku na vozidlo s číslem. 

Návštěva podstoupí na vrátnici poučení o podmínkách vstupu formou samostudia textu se 

základními pokyny pro vstupující osoby - POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY (uvedeny 

v Příloze 5), uvedené na zadní straně propustky pro vstup návštěvy do areálu AMFM a je-li 

návštěvník současně řidič motorového vozidla nebo řidič při dovozu nebo odvozu 

materiálu a jiného zboží, bude současně seznámen s podmínkami vjezdu – POKYNY 

ŘIDIČŮM (uvedeny v Příloze 6) vjíždějících do areálu AMFM, uvedené na zadní straně 

propustky pro vjezd motorového vozidla. Návštěva potvrdí podpisem propustky, že se 

seznámila se základními pokyny pro vstupující osoby a s podmínkami vjezdu – pokyny 

řidičům. Pokud se jedná o první vstup do areálu AMFM nebo AMT doprovodí 

zaměstnanec ostrahy návštěvu do cíle, pokud jsou návštěvy pravidelné a nejedná se o první 

vstup, může návštěva dojít do cíle sama. [3] 

 Navštívený zaměstnanec potvrdí před odchodem na propustce svým podpisem a 

přesným odchodem návštěvy z pracoviště. Návštěva při odchodu na vrátnici odevzdá 

pracovníkovi Ostrahy potvrzenou propustku pro vstup (vjezd), přitom povinností návštěvy 

je vrátit se stejnou vrátnici, na které ji byla propustka vystavena. [3] 

 Návštěva nesmí bez doprovodu zaměstnance AMFM sama vstupovat do 

výrobních prostor AMFM a v doprovodu pouze vhodně oblečená a obutá a vybavená 

OOPP jako je zobrazeno na Obrázku 11. Za ustrojení návštěvy je zodpovědný 

zaměstnanec AMFM, který návštěvu doprovází. Návštěva musí mít žlutou přilbu, dlouhý 

plášť, dlouhé kalhoty a pevnou uzavřenou obuv. [3, 11] 

 Účastníky exkurzí a návštěvy v areálu výrobních objektů školí z hlavních zásad 

BOZP jejich průvodce - doprovod (viz OS S 67 „Povolování exkurzí“). [13] 
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Obrázek 11: Správné ustrojení návštěvy [11] 

 

 

Krátkodobý vstup v rámci výkonu pracovní činnosti  

 

 Fyzickým osobám a externím firmám (dále jen zhotovitel), které požádaly o vstup 

do areálu společnosti za účelem výkonu pracovní činnosti a jejich doba působení nebo 

pracovní činnosti v areálu společnosti nebude přesahovat 3 dny. Po příchodu na vrátnici 

vystaví pracovník Ostrahy na základě předložení průkazu totožnosti jednorázovou 

propustku s uvedením místa pracovní činnosti a jménem kontaktní osoby. K vydání 

povolení vstupu (vjezdu) není potřebná písemná žádost. Kontaktní osoba potvrdí před 

odchodem po ukončení pracovních činností na propustce svým podpisem a přesným časem 

odchod zhotovitele z pracoviště. Zhotovitel při odchodu (odjezdu) odevzdá pracovníkovi 

Ostrahy potvrzenou propustku pro vstup (vjezd), přitom povinností zhotovitele je vrátit se 

stejnou vrátnici, na které mu byla propustka vystavena. [3] 

 

Návštěvy k nájemcům 

 

Jedná se o studenty a zaměstnance Střední odborné školy a návštěvy do ATM a BESSu. 
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3.4.2 Dlouhodobý vstup do podniku  

 

 

 

Dlouhodobý vstup v rámci výkonu pracovních činností (též nájemci) 

Doba působení a pracovní činnosti externí firmy nebo nájemce v areálu společnosti 

přesahuje dobu delší jak 3 dny a je omezen dobou platnosti smlouvy pro nákup služeb 

opravárenského charakteru nebo dodávek pro rekonstrukce, modernizace a investiční 

výstavbu v areálu společnosti. Vstup bude povolen na základě písemné žádosti – ŽÁDOST 

o povolení vstupu (vjezdu) do areálu společnosti AMFM, která je uvedena v Příloze 3. [3] 

Řádně vyplněnou a podepsanou písemnou žádost s uvedením kontaktní osoby, je 

nutno předložit k vyřízení zástupci AMFM pro povolování vstupu v dostatečném 

předstihu. Žádost je po věcné kontrole a potvrzení o řádném proškolení postoupena 

zástupcem pro povolování vstupu ke schválení a podpisu personálnímu řediteli. Po 

schválení žádosti a při splnění závazných podmínek budou zástupcem AMFM pro 

povolování vstupu vydány žadateli o vstup elektronické identifikační klíče (dále jen klíč). 

Držitel klíče je povinen se při každém průchodu (průjezdu) přes vrátnici zaregistrovat 

přiložením klíče na čtecí terminál a předložit na požádání Ostraze průkaz totožnosti. 

Podmínkou pro udělení vjezdu firemních motorových vozidel do areálu společnosti je 

dovoz nebo odvoz materiálu nebo vlastních pracovních pomůcek zhotovitele potřebných 

pro pracovní činnosti v rámci smluvního vztahu, nebudou povolovány vjezdy soukromými 

vozidly za účelem dopravy externích zaměstnanců na místo. Výjimku tvoří externí firmy, 

které mají s AMFM uzavřenou řádnou nájemní smlouvu a zaměstnanci Střední školy 

strojírenské a dopravní. [3] 

Závaznou podmínkou kladného vyřízení žádosti pro vstup zhotovitelům do areálu 

společnosti za účelem pracovní činnosti, včetně zaměstnanců subdodavatelských firem je 

absolvování školení, o kterém je více uvedeno v kapitole 3.5. Bez dokladu o provedeném 

školení nebude žádost o vstup vyřízena. [3] 

 

Působení externích firem v areálu společnosti se řídí dle dokumentu Základní 

podmínky dodávek pro nákup služeb opravárenského charakteru ve společnosti 

ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s. a dle dokumentu Základní podmínky dodávek pro 

rekonstrukce, modernizace a investiční výstavbu ve společnosti ArcelorMittal Frýdek – 

Místek a.s. [3] 
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Podíl krátkodobých a dlouhodobých vstupů do AMFM podložených smlouvou o 

dílo je znázorněn v Grafu 9. Vstup na krátkodobé smlouvy za rok 2011 tvoří 80 %. Tyto 

firmy provádí různé jednorázové práce.  

Dlouhodobé (celoroční) smlouvy o dílo mají externí firmy, které zde chodí 

pravidelně během určité doby provádět opravárenské práce a podobně. Tyto vstupy tvoří 

20 %.  

 

Graf 9: Vstup do podniku se smlouvou o dílo 

 
 

 

 

3.4.3 Celoroční vstup (vjezd) 

 

 

Doba působení a pracovní činnosti fyzické osoby, externí firmy nebo nájemce v  

areálu společnosti je časově omezen na dobu jednoho kalendářního roku. Je podmíněn 

uzavřením např. nájemní smlouvy nebo celoroční smlouvy pro nákup služeb 

opravárenského charakteru v areálu společnosti. Po uplynutí doby platnosti vstupu je nutné 

povolení vstupu (vjezdu) obnovit novou písemnou žádostí s doložením dokladu o platnosti 

pokračujícího smluvního vztahu. [3] 
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3.5 Analýza systému školení a výchovy externích zaměstnanců 

 

Zaměstnanci externích firem a jejich případní subdodavatelé, kteří provádějí práce 

v prostorách AMFM jsou povinni před zahájením pracovních činností zúčastnit se školení 

o podmínkách bezpečnosti práce (BOZ), školení požární ochrany (PO) a školení ochrany 

životního prostředí (OŽP) nebo doložit prezenční listinou o proškolení svých zaměstnanců 

dle podkladů AMFM. Vedoucí pracovní skupiny pak zodpovídá za proškolení všech svých 

zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých subdodavatelských firem, se kterými má 

uzavřenou platnou smlouvu. Platnost tohoto školení je jeden rok. Po uplynutí této doby 

musí být školení opakováno. [3, 11, 13] 

Školení se provádí dle Osnovy pro školení zaměstnanců externích firem působících 

v AMFM, která je uvedena v Příloze 4. Povinností všech zaměstnanců je dbát zásad a 

pokynů BOZ. [11] 

Bez řádného proškolení nesmí zaměstnanci zhotovitele včetně zaměstnanců 

svých subdodavatelských firem zahájit pracovní činnost. Kontrolou školení jsou 

pověření zástupci BOZ a PO AMFM. Prezenční listiny o provedeném školení budou 

vedeny na útvaru PO, kopie na útvaru BOZ. [3] 

 

 

3.6 Kvalifikace a zdravotní způsobilost externích pracovníků 

 

 

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci a zdravotní způsobilost svých pracovníků i 

pracovníků svých případných subdodavatelů. Na požadavek objednatele je zhotovitel 

povinen předložit před uzavřením smlouvy o dílo, ale i v průběhu prováděcích prací průkaz 

platné kvalifikace k prováděným pracím. [11] 

 

 

 

 

http://intranet.ispatcee.com/intranet/dokumentace/Podmínky%20pro%20nákup/8_Podmínky%20AMFM%20S60-08-p2.doc
http://intranet.ispatcee.com/intranet/dokumentace/Podmínky%20pro%20nákup/8_Podmínky%20AMFM%20S60-08-p2.doc


 

 

 

44 

 

3.7 Základní vybavení OOPP  

 

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené prováděcím právním předpisem, tj. NV č. 21/2003 Sb. v platném znění. [15] 

 Volbě OOPP musí předcházet posouzení a vyhodnocení rizik na pracovišti. 

Nesprávné vyhodnocení může mít za následek hmotné škody, ale především ztráty na 

lidském zdraví či životech. Tato rizika je zapotřebí kvantifikovat, tj. zjistit míru rizika 

(např. u rizika pádu z výšky a do volné hloubky je zapotřebí znát vlastnosti použitých 

zachycovacích postrojů, bezpečnostních lan a dalších OOPP s ohledem na prostředí, ve 

kterém pracovník působí) a ohroženou oblast lidského těla. Po vyhodnocení těchto faktorů 

se vyberou adekvátní OOPP. [12] 

 

Mezi základní vybavení externích zaměstnanců patří ochranná přilba, pracovní 

oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice a další OOPP dle vykonávané činnosti. Může jít o 

ochranu dýchacích orgánů, ochranu zraku a obličeje, ochranu sluchu a ochranu proti pádu 

z výšky nebo do volné hloubky. Všechny tyto OOPP musí být certifikované, tj. musí mít 

prohlášení o shodě, což je dokument zpracovaný výrobcem potvrzující bezpečnost 

výrobku. Uživatel se s tímto dokumentem nesetkává, pro jeho informaci, že používá 

bezpečný výrobek, který odpovídá základním požadavkům nařízení vlády 21/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění, 

postačuje označení CE. [11] 

 

 

Ochranná přilba 

Slouží k ochraně hlavy, sestává ze souboru prvků, které chrání lebeční část hlavy 

před ohrožením nebezpečnými riziky v pracovním procesu, hlavně před nárazem a 

průrazem. Ochranné přilby se používají při všech činnostech, kde může dojít k poranění 

hlavy pádem nebo nárazem předmětů. Důsledné nošení ochranných přileb výrazně snižuje 

úrazy na pracovištích. [12] 
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Pracovní oděv 

 Slouží k ochraně celého těla před působením nebezpečných účinků, které mohou 

působit při pracovní činnosti. [12] 

 

Pracovní obuv 

 Prostředek k ochraně nohou v nejrůznějším provedení proti mechanickým rizikům 

jako je náraz, propíchnutí, s protiskluznými vlastnostmi a podobně. [12] 

 

Pracovní rukavice 

 Chrání ruku nebo část ruky před různým druhem nebezpečím. Ochranné vlastnosti 

jsou určovány především materiálem, ze kterého jsou vyrobeny. Může pokrývat část 

předloktí a paže. [12] 

 

Zajištění OOPP proti pádu 

 Zaměstnavatel/zhotovitel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 

umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 

s požadavky. [11] 

 

 

3.8 Penalizace za porušení práce 

 

 

Externí zaměstnanci berou na vědomí, že porušení interních předpisů ze strany 

externích zaměstnanců může být důvodem k uplatnění sankcí. [11] 

Za porušení bezpečnosti práce, např. nenošení OOPP, při pozitivní dechové 

zkoušce a za další porušení uvedené v Tabulce 3 se udělují finanční sankce ze strany 

AMFM. [11] 

 

Smluvní pokuty jsou převzaty z dokumentu Vzájemné povinnosti smluvních stran 

v oblastech BOZP, požární ochrana a prevence závažných havárií, ekologie, ostraha a 

povolování vstupu a práce na vyhrazených technických zařízeních. 
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Tabulka 3: Jednotný sazebník pokut [11] 

Jednotný sazebník pokut 

případy  přestupků 

sazba pokuty při 
1.zjištění daného 
přestupku 

sazba pokuty při 
opakovaném zjištění 
daného přestupku 

alkohol nad 0,2 % 
(nebo jiná návyk. látka, 
příp. odmítnutí 
zkoušky) 

5.000 Kč 10.000 Kč 

nedostatek v používání 
OOPP nebo 
zajišťujících prostředků 1.000 Kč 2.000 Kč 

nedodržení rychlosti 
(jiný dopr. přestup.) 500 Kč 1.000 Kč 

významné překročení 
povolené rychlosti (o 
40 km/hod. a více), 
zvlášť nebezpečný 
dopravní přestupek 

1.000 Kč 2.000 Kč 

konflikt se strážným 
nebo ostrahou 

1.000 Kč 2.000 Kč 

neoprávněné 
vynášení/odvoz 
majetku (chybějící 
doklady) 

500 Kč 1.000 Kč 

neoznačení ext. 
zaměstnance nebo 
staveništního zařízení 
a dopr. Prostředků ext. 
firmy 

500 Kč 1.000 Kč 

neaobsolvování 
stanovených školení 
BOZP 

1.000 Kč 2.000 Kč 

nedodržení potřebné 
kvalifikace 

1.000 Kč 2.000 Kč 

ostatní zjištěné 
přestupky (např. 
nenahlášení 
subdodavatelů, 
zaměstnávání cizích 
stát. přísl., apod.) 

3.000 za každý zjištěný případ 
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 Dle zákona můžou sankce udělovat jen státní orgány. AMFM jako takový na to 

právo nemá, ale pokud je to uvedeno ve smlouvě a podepsáno oběma stranami, lze tyto 

smluvní pokuty vymáhat. 

 

  

3.9 Audit na provoze - ověření výkonnosti systému BOZP 

externích firem 

 

 

Audity (kontroly) BOZP se provádí v AMFM za účelem zvýšení povědomí 

zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přezkoumání pracovních postupů, 

posílení dodržování stávajících předpisů, identifikace možnosti zlepšování, zjišťování 

zpětné vazby o bezpečné práci, odhalení případných nedostatků v bezpečnosti práce. [13] 

 

Jelikož nejvíce prací externími firmami sj prováděno ve výšce a tyto práce jsou 

velmi rizikové a také proto, že v roce 2008 se v AMFM stal smrtelný pracovní úraz při 

pádu ze žebříku, zaměřila jsem se právě na tyto externí firmy. Zde uvádím vytvořený 

dotazník pro kontrolu externích firem: 
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Kontrolní otázky pro ověření výkonnosti systému BOZP 

externích firem (audit na provoze) 
 
Dokumentovaný systém: 

 

1. Jsou všichni příslušní zaměstnanci externí firmy proškoleni z interních zásad 

BOZP? 

 

2. Je veden řádně externí firmou montážní (stavební) deník se všemi 

odpovídajícími záznamy? 

 

3. Je vyhotoven zápis o předání rizik vyplývající z pracovní činnosti? 

 

4. Je zpracován pracovní postup při práci ve výšce? 

 

5. Jsou zaměstnanci zdravotně způsobilí pro práci ve výšce? 

 

6. Jsou prováděny revize a vedeny příslušné záznamy u používaného zařízení a 

nářadí? 

 

 

Provozní systém: 

7. Používají zaměstnanci OOPP pro prováděné činnosti? 

 

8. Jsou dodržovány stanovené postupy při práci ve výšce? 

 

9.  Je výsledek dechové zkoušky na alkohol u všech zaměstnanců negativní? 

 

10.  Je pracoviště označeno názvem firmy a příslušnými bezpečnostními 

tabulemi s uvedením nebezpečí? 
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Dotazník, který jsem pro audit vytvořila je rozdělen na dvě části. V první části byly 

kontrolovány dokumenty a ve druhé části bylo pozorováno a kontrolováno, zda externí 

zaměstnanci dodržují stanovené zásady bezpečnosti práce. 

  

Bylo vybráno 5 externích firem a jedna subdodavatelská firma, které v AMFM 

prováděly práci ve výšce. Pomocí dotazníku bylo zkontrolováno, zda jsou všichni 

zaměstnanci proškoleni, zda řádně vedou montážní deník, zda mají vyhotoven zápis o 

předání rizik vyplývajících z pracovní činnosti a pracovní postup. Také bylo 

zkontrolováno, zda jsou zaměstnanci způsobilí pro vykonávanou činnost. Dále jsme 

zjišťovali, zda jsou zaměstnanci vybavení adekvátními OOPP dle vykonávaných činností a 

dodržují stanovené postupy. 

Dále uvádím rozbor nedostatků externích firem, které byly při auditu na provoze zjištěny. 

 

 

Rozbor zjištěných nedostatků při auditu: 

 

1. Jsou všichni příslušní zaměstnanci externí firmy proškolení z interních zásad? 

Zaměstnanci všech pěti externích firem byli proškoleni, u subdodavatelské firmy 

bylo zjištěno, že jeden zaměstnanec není prokazatelně proškolen a dokonce bylo zjištěno, 

že není na seznamu uvedených pracovníků. 

 

2. Je veden řádně externí firmou montážní (stavební) deník se všemi odpovídajícími 

záznamy? 

Při kontrole montážních (stavebních) deníků bylo zjištěno, že jen dvě firmy vedou 

deník se všemi náležitostmi, kde jsou zapsáni zaměstnanci, kteří ten den pracují, jinak 

všude se vyskytovaly alespoň drobné nedostatky. Vedoucí zaměstnanci externích firem 

přislíbili, že tyto informace doplňují na konci směny. 

 

3. Je vyhotoven zápis o předání rizik vyplývající z pracovní činnosti? 

U tří externích firem, včetně subdodavatelské firmy, měli rizika vypracována a 

vyhodnocení rizik bylo v pořádku. Dvě firmy tyto rizika neměly zpracovány vůbec. A u 

jedné firmy byly zjištěny nedostatky, kdy neměli vypracovány všechny rizika vyplývající 

z jejich činnosti. 
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4. Je zpracován pracovní postup při práci ve výšce? 

Tři externí firmy měly řádně zpracován pracovní postup a měly ho u vedoucího 

zaměstnance. Další tři firmy, včetně subdodavatelské tvrdily, že tento postup zpracován 

mají, ale ne u sebe, ale v sídle firmy. 

 

5. Jsou zaměstnanci zdravotně způsobilí pro práci ve výšce? 

Zaměstnanci čtyř firem měly platné lékařské posudky o zdravotní způsobilosti 

k práci u svého vedoucího zaměstnance. Ostatní dvě externí firmy tvrdily, že tyto posudky 

mají v sídle firmy. 

 

6. Jsou prováděny revize a vedeny příslušné záznamy u používaného zařízení a 

nářadí? 

Tři externí firmy včetně subdodavatelské firmy měly tyto dokumenty v pořádku. 

Tři firmy neměly tyto dokumenty za účelem prokázání u sebe. 

  

7. Používají zaměstnanci OOPP pro prováděné činnosti? 

Tři externí firmy používaly všechny předepsané OOPP. U dalších tří firem, včetně 

subdodavatelské byly zjištěny nedostatky, jakožto nezapnutý podbradní řemínek, chybějící 

brýle a podobně. U jedné firmy bylo zjištěno, že nemají certifikované OOPP. 

 

8. Jsou dodržovány stanovené postupy při práci ve výšce? 

Při pozorování bylo zjištěno, že dvě firmy nedodržovaly stanovené postupy v rámci 

své pracovní činnosti. 

 

9. Je výsledek dechové zkoušky na alkohol u všech zaměstnanců negativní. 

Všichni zaměstnanci externích firem měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. 

 

10. Je pracoviště označeno názvem firmy a příslušnými bezpečnostními tabulemi 

s uvedením nebezpečí? 

U dvou externích firem bylo vše v pořádku, u dalších čtyř firem, včetně 

subdodavatelské firmy byly zjištěny nedostatky a nebylo vše označeno dle předepsaných 

požadavků. 
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Do tabulky 4 jsem dle dosažených bodů zhodnotila a procentuálně vyjádřila 

úspěšnost externích firem při auditu na provoze. 

 

 

Tabulka 4: Procentuální zhodnocení úspěšnosti externích firem po auditu 

  firma 1 firma 2 firma 3 firma 4 firma 5 Subdodavatel 

1 OK OK OK OK OK X 

2 OK X OK X X X 

3 X X OK OK X OK 

4 OK OK OK X X X 

5 X OK OK OK OK X 

6 X OK X X OK OK 

7 OK X X OK OK X 

8 X X OK OK OK OK 

9 OK OK OK OK OK OK 

10 X OK X X OK X 

úspěšnost 50 % 60 % 70 % 60 % 70 % 40 % 
 

 

 

Podle ověření výkonnosti systému BOZP externích firem při auditu na provoze a 

následném rozboru bylo zjištěno, že ani jedna externí firma, včetně subdodavatelské firmy 

nemají své dokumenty v pořádku a také nedodržují stanovené postupy a provozní 

podmínky. Průměrná úspěšnost externí firmy při auditu je pouhých 58, 3 %. 

 

 

Dále v Tabulce 5 uvádím souhrnné procentuální zhodnocení úspěšnosti 

jednotlivých otázek z auditu. 
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Tabulka 5: Procentuální zhodnocení úspěšnosti jednotlivých otázek auditu 

  firma 1 firma 2 firma 3 firma 4 firma 5 subdodavatel Úspěšnost 

1 OK OK OK OK OK X 83% 

2 OK X OK X X X 33% 

3 X X OK OK X OK 50% 

4 OK OK OK X X X 50% 

5 X OK OK OK OK X 67% 

6 X OK X X OK OK 50% 

7 OK X X OK OK X 50% 

8 X X OK OK OK OK 67% 

9 OK OK OK OK OK OK 100% 

10 X OK X X OK X 33% 
 

 

 

1. Jsou všichni příslušní zaměstnanci externí firmy proškolení z interních zásad? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 83 %. 

 

2. Je veden řádně externí firmou montážní (stavební) deník se všemi odpovídajícími 

záznamy? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 33 %. 

 

3. Je vyhotoven zápis o předání rizik vyplývající z pracovní činnosti? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 50 %. 

 

4. Je zpracován pracovní postup při práci ve výšce? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 50 %. 

 

5. Jsou zaměstnanci zdravotně způsobilí pro práci ve výšce? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 67 %. 
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6. Jsou prováděny revize a vedeny příslušné záznamy u používaného zařízení a 

nářadí? 

 Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 50 %. 

 

7. Používají zaměstnanci OOPP pro prováděné činnosti? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 50 %. 

 

8. Jsou dodržovány stanovené postupy při práci ve výšce? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 67 %. 

 

9. Je výsledek dechové zkoušky na alkohol u všech zaměstnanců negativní. 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 100 %. 

 

10. Je pracoviště označeno názvem firmy a příslušnými bezpečnostními tabulemi 

s uvedením nebezpečí? 

Dodržování tohoto bodu dotazníku je vyhodnoceno s úspěšností 33 %. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Návrh řešení systému BOZP návštěv a externích firem 
 

 

Bylo zjištěno, že externí firmy porušují bezpečnostní předpisy, nedodržují své 

povinnosti, nevedou řádně montážní deník, nepoužívají řádně OOPP ke své práci, 

neoznačují svá pracoviště názvem firmy a bezpečnostními tabulemi a jiné. Proto navrhuji 

několik řešení, která by mohla pomoci zlepšit úroveň bezpečnosti u externích firem 

v AMFM. 
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1. Zavedení vhodného informačního systému pro podporu BOZP 

 

Navrhuji zavedení informačního systému, kde by se dalo zjistit, která externí firma 

je v daný čas v areálu společnosti. Kteří zaměstnanci jsou přítomní a zda mají platné 

školení, aby se zamezilo práci neproškoleným zaměstnancům. Zda tato firma předala rizika 

vyplývající z činnosti, na kterou je najímána a mají zpracován pracovní postup. 

 

2. Zavedení kontroly totožnosti externích firem při vstupu do areálu AMFM 

 

Do podniku vjíždí opravárenské firmy jak na jednorázové propustky i se 

smlouvami o dílo, objednávkou, dodacím listem a podobně. Může zde nastat situace, kdy 

do areálu AMFM vjede auto s lidmi, kteří nejsou zaměstnanci externí firmy. Totožnost 

pracovníků se při vstupu na vrátnici nekontroluje. Těžko se zjistí, pouze kontrolou na 

pracovišti, zda byly v autě ty osoby, které jsou napsány, že tuto práci přijedou vykonávat a 

zda jsou proškoleny. Tento jev nastal také při auditu na provoze. Jeden pracovník 

nebyl součástí externí firmy. 

Proto navrhuji, aby se totožnost pracovníků externí firmy kontrolovala již při 

vstupu. 

 

3. Zpřísnění kontrol u subdodavatelských firem (najaté firmy externí firmou) 

 

Jelikož subdodavatelská firma dopadla při auditu na provoze nejhůře, navrhuji, aby 

se zpřísnila kontrola těchto firem. Zaměstnanci subdodavatelské firmy musí být stejně jako 

zaměstnanci externí firmy proškolení a o této skutečnosti musí být veden záznam. Bez 

řádného školení nesmí subdodavatelé zahájit pracovní činnost. Musí být prováděno 

předávání rizik mezi jednotlivými firmami a na každou činnost musí být vypracován 

technologický postup. A v případě opakovaného porušování, již tuto firmu příště 

nezaměstnat. 

 

4. Doplnění evidence porušení BP externích firem o příčiny porušení 

 

Bylo by vhodné při zaznamenávání porušení BP externími firmami v registru 

porušení zaznamenávat údaje včetně příčiny porušení. 
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5. Motivovat externí zaměstnance, aby řádně hlásili veškeré úrazy a skoronehody 

 

 Je důležité, aby se vědělo o všech úrazech a skoronehodách, které se na pracovišti 

přihodí. Je zřejmé, že externí firmy všechny tyto skutečnosti nehlásí. Externí zaměstnanci 

se obávají, že nahlášením těchto skutečností přijdou o práci, a proto tyto skutečnosti 

zatajují. Díky těmto poznatkům, lze zavést účinnější opatření a předcházet tak 

skoronehodám a úrazům. 
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Závěr 
 

 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu a BOZP externími 

pracovníky i pro případ návštěv v prostorách ArceloruMittal a.s. Válcovny plechu Frýdek 

– Místek a navrhnout vhodnější řešení.  

Byl analyzován současný stav systému BOZP z pohledu pracovních rizik, porušení 

bezpečnosti práce, druhu porušení bezpečnostních předpisů a oblastí, kde k těmto 

porušením dochází. Z analýz bylo zjištěno, že k porušování předpisů BOZP dochází z 66ti 

% ze strany externích zaměstnanců a také bylo zjištěno, že externí zaměstnanci odpracují 

ročně asi jen desetinu hodin oproti interním zaměstnancům. Z těchto poznatků je patrné, že 

kázeň a dodržování bezpečnostních předpisů u externích firem je na nižší úrovni než u 

interních zaměstnanců. Nejvíce porušení bezpečnostních předpisů bylo zaznamenáno na 

provozech úpravna, válcovna a ve skladech. 

Za poslední tři roky byly hlášeny tři neabsenční úrazy externích zaměstnanců, kdy 

ani v jednom případě nešlo o nic závažného. Ale myslím si, že k drobným úrazům dochází 

častěji, jenže externí firmy tyto úrazy nehlásí. Proto je zapotřebí motivovat externí 

zaměstnance, aby řádně hlásili veškeré úrazy a skoronehody. 

Nejvíce porušení předpisů BOZP externími zaměstnanci je zaznamenáno díky 

nepoužívání OOPP (72 %), ve 26ti % případů se jedná o porušení bezpečnostních předpisů 

a pracovní kázně. 

Dále bylo z poskytnutých materiálu zpracováno a vyhodnoceno, že externí 

zaměstnanci provádí nejvíce prací ve výšce a to z více jak z 50ti %. A protože jsou tyto 

práce velmi rizikové, bylo vybráno pět externích firem a jedna subdodavatelská firma, 

které prováděly práce ve výšce a u těchto firem byl proveden namátkový neohlášený audit 

na provoze k ověření výkonnosti systému BOZP. 

Podle ověření výkonnosti systému BOZP externích firem při auditu na provoze a 

následném rozboru bylo zjištěno, že ani jedna externí firma, včetně subdodavatelské firmy 

nemají své dokumenty v pořádku a také nedodržují stanovené postupy a provozní 

podmínky. Průměrná úspěšnost externí firmy při auditu je pouhých 58, 3 %.  

Co se týče návštěv do podniku AMFM, za účelem konzultací, exkurzí, návštěv 

k nájemcům nejsou zaznamenávány žádná porušení bezpečnostních předpisů a ani žádné 

úrazy. 
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Jako vhodná opatření k zajištění BOZP externích firem jsem navrhla: 

- Zavedení vhodného informačního systému pro podporu BOZP  

- Zavedení kontroly totožnosti externích firem při vstupu do areálu AMFM.  

- Zpřísnění kontrol u subdodavatelských firem (najaté firmy externí firmou) a 

v případě opakovaného porušování, již tuto firmu příště nezaměstnat 

- Doplnění evidence porušení BP externích firem o příčiny porušení 

- Motivovat externí zaměstnance, aby řádně hlásili veškeré úrazy a skoronehody 
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PO                   Požární ochrana 
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AM                 Arcelor Mittal 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

OŽP                Ochrana životního prostředí 

ZP                   Zákoník práce 

OS                  Organizační směrnice 
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