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Summary 
 

 The subject of the thesis "Analysis of accidents in the selected company" is an 

introduction to the legal definition of occupational health and safety (OSH), the analysis of 

OSH management system in company ArcelorMittal Ostrava, evaluation of OSH 

management system and recommendations for further development. The theoretical part 

describes the basic concepts of occupational health and safety legislative framework, 

represents the rights and obligations of employers and employees, explains the concept and 

issues of occupational accidents and occupational diseases. The practical part deals with 

the specific setting of OSH in ArcelorMittal Ostrava, describes the objectives and 

principles of OSH. Using selected indicators evaluate a set of OHS and its effectiveness. 

Based on these findings define the following recommendations for the future. 

 

Keywords: occupational health and safety, employer's obligations, rights and 

responsibilities of employees, work accident, an indicator of work-related accidents, 

compensation for work accidents, OSH objectives and principles in the selected company 

 

 

 

Anotace 
 

 Předmětem diplomové práce "Analýza úrazovosti ve vybraném podniku" je 

seznámení s právním vymezením BOZP, provedení analýzy systému řízení BOZP ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., zhodnocení systému řízení BOZP a doporučení pro 

další rozvoj. Teoretická část práce popisuje základní pojmy BOZP, legislativní rámec, 

představuje práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, vysvětluje pojem                         

a problematiku pracovního úrazu a nemoci z povolání. Praktická část pojednává                         

o konkrétním nastavení BOZP v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s., popisuje cíle                       

a zásady BOZP. Pomocí vybraných ukazatelů hodnotí systém nastavení BOZP a jeho 

účinnost. Na základě těchto zjištění definuje následná doporučení do budoucna. 

 

Klíčová slova: BOZP, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, 

pracovní úraz, ukazatel pracovní úrazovosti, odškodňování pracovních úrazů, cíle a zásady 

BOZP vybraného podniku 
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ÚVOD 

 Tématem této diplomové práce je analýza úrazovosti ve vybraném podniku, 

konkrétně společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci patří k podnikovému řízení a jeho úkolem je především organizace všech opatření, 

která předcházejí ohrožení nebo poškození lidského zdraví při práci. S problematikou řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisí také další podniková činnost, a to 

identifikace a hodnocení rizik. Cílem této diplomové práce je seznámení s právním 

vymezením BOZP, provedení analýzy systému řízení BOZP ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., zhodnocení systému řízení BOZP a doporučení pro další rozvoj. 

 Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu úrazovosti ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Společnost podniká v hutním průmyslu, proto zde má kvůli zvýšenému 

nebezpečí úrazu či poškození zdraví bezpečnost a ochrana zdraví při práci své 

nezastupitelné místo. 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní charakteristikou této oblasti a právním 

vymezením této problematiky. Druhá kapitola představuje práva a povinnosti 

zaměstnavatele a zaměstnance, vysvětluje pojem a problematiku pracovního úrazu                 

a nemoci z povolání. Následné tři kapitoly diplomové práce lze označit za praktickou část. 

Třetí kapitola pojednává o konkrétním nastavení BOZP v podniku ArcelorMittal Ostrava 

a.s., popisuje cíle a zásady BOZP. Analýza úrazovosti podniku v posledních třech letech je 

obsahem čtvrté kapitoly této práce. Pomocí vybraných ukazatelů hodnotí systém nastavení 

BOZP a jeho účinnost. Poslední, pátá kapitola práce, uvádí závěry dosavadních zjištění                

a následné doporučení do budoucna. 

 Při zpracování práce byly využity jak teoretické poznatky získané z odborných 

publikací a právních předpisů České republiky, tak informace získané na základě konzultací 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a z jejích interních podnikových materiálů, 

výročních zpráv a publikací pro zaměstnance. 

 Každý člověk má právo na práci, která neohrožuje jeho bezpečnost a zdraví. 

Bezpečnost ale není pouze věcí zaměstnavatele, ale také zaměstnance. Průběžné vzdělávání 

v oblasti BOZP po celý jeho život by se pro každého jedince mělo stát samozřejmým                   
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a dosažitelným. Při práci totiž nejde jen o výdělek, ale také o udržení bezpečnosti a zároveň 

o ochranu zdraví každého z nás. 
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1 LEGISLATIVNÍ ZABEZPEČENÍ  BOZP V ČESKÉ 

REPUBLICE 

První kapitola této práce se zabývá definicí pojmu Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci (BOZP), vysvětluje základní pojmy této problematiky včetně kategorizace práce                

a představuje její legislativní rámec. 

1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je součástí našeho každodenního života. 

Přestože představuje rozsáhlý mezivědní obor, je širokou veřejností vnímána zejména jako 

souhrn opatření, která jsou stanovena právními předpisy a zaměstnavatelem, jejichž cílem 

je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví během pracovní činnosti.  

 

BOZP tvoří celá řada oblastí, zejména pak: 

 management rizik, 

 technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na 

pracovní postupy, 

 hygiena práce, 

 zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané 

některým skupinám zaměstnanců), 

 pracovně lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, 

školení atd.), 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích                         

a dezinfekčních prostředků, 

 bezpečnostní značení a signály, 

 školení zaměstnanců a dalších osob, 

 pracovní úrazovost a nemoci z povolání. 1
 

Do BOZP zahrnujeme také požární ochranu, krizový management a zčásti také oblast 

ochrany životního prostředí u zaměstnavatele.  

                                                 
1
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [online]. [cit.18.4.2014]. URL:<https://cs.wikipedia.org/wiki/BOZP> 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/BOZP
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Ve většině velkých podniků zaujímá bezpečnost práce důležité postavení v řízení 

firmy a její význam neustále roste, zejména vlivem tlaku řady zahraničních mateřských 

firem. Hlavním důvodem k zabezpečování bezpečnosti práce je minimalizace případných 

pracovních úrazů či nemocí z povolání. Právo na uspokojivé pracovní podmínky potvrzuje 

v České republice i přímo čl. 28 Listiny základních práva a svobod. 

1.2 Základní pojmy BOZP 

Mezi základní pojmy BOZP patří: 

Prevence rizika – Představuje všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, jež mají za 

cíl rizikům předcházet, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

 

Odpovědnost – Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na 

všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou 

součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé 

pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.  

 

Odborná způsobilost – Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení 

a prevenci rizik; tj. všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je 

nebo minimalizovat jejich působení. Má-li nejvýše 25 zaměstnanců a má potřebné znalosti, 

může podnik tyto úkoly zajišťovat sám. Má-li podnik 26 až 500 zaměstnanců a je-li 

odborně způsobilý, může tyto úkoly zajišťovat sám. Není-li, nebo má podnik více než 500 

zaměstnanců, musí mít zajištěnu odborně způsobilou osobu k prevenci rizik. Odborná 

způsobilost požaduje alespoň střední vzdělání s maturitou, odbornou praxi v délce alespoň 

3 let resp. 1 roku pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP a úspěšné 

vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Odborná způsobilost platí po dobu 5 let.  

 

Pracovní úraz – Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly 

způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 

vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Pracovním úrazem 

ovšem není úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět. 
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Pracovní úraz s následkem smrti – Takovým úrazem dochází k fatálnímu poškození 

základních životních funkcí a dochází ke smrti. Nelze rozlišovat smrtelný úraz podle času 

úmrtí; tzn. na místě případně úmrtí jako následek úrazu. Z hlediska zákonů a BOZP, je-li 

prokázána příčinná souvislost, pak se jedná v obou případech o pracovní úraz. Rozhodným 

obdobím úmrtí je jeden rok.  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky/pomůcky (OOPP) – Každý prostředek, který 

zaměstnanec nosí na sobě, nebo drží se záměrem, aby se ochránil proti jednomu či několika 

možným rizikům na pracovišti; součástí pomůcky jsou všechna doplňková zařízení či 

prostředky, které ke splnění daného cíle přispívají.  

 

Hygienické limity – Takové hodnoty koncentrací nebo intenzit činitelů významných                   

z hlediska vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, o nichž se podle vědeckých 

poznatků a zkušeností z pozorování pracovišť a sledování zdravotního stavu skupin 

pracovníků důvodně předpokládá, že jim mohou být téměř všichni pracovníci vystaveni po 

celý život, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění jejich zdravotního stavu.
2
  

1.3 Legislativní rámec BOZP v České republice 

Legislativní požadavky oblasti BOZP lze rozdělit do tří oblastí, a to na právní úpravu, 

jež se zaměřuje na: 

 bezpečnost práce, 

 ochranu zdraví při práci, 

 požární bezpečnost. 

 

Základem legislativního rámce BOZP v ČR je Směrnice rady č. 89/391/EHS z 12. 

června 1989, jež byla vydána v rámci Evropské unie (EU). Česká republika je členem EU,   

a je proto vázána právními předpisy unie. Požadavky na zajištění BOZP jsou definovány 

více než 80 právními předpisy, stovkami technických norem a dalšími předpisy k zajištění 

BOZP (návody k použití atd.). Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou: 

                                                 
2 Základní pojmy BOZP. [online]. [cit.18.4.2014].  URL:<www.BOZPinfo.cz> 

 

http://www.bozpinfo.cz/
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  

Zákoník práce definuje ve své páté části základní požadavky na BOZP. Hlavním cílem 

právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákoníku práce je zejména zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení 

jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Tento zákon se věnuje kategorizaci prací, definuje rizikové práce a požadavky na evidenci 

rizikových prací. Rizikovou prací se rozumí práce, při které existuje nebezpečí vzniku 

nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací.  

 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů,  

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce definuje organizace státního 

odborného dozoru, jejich působnost a poslání. Upravuje také povinnosti organizací              

a podnikajících fyzických osob a předpoklady jejich odborné způsobilosti. 

 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon z roku 1985 o požární ochraně především stanovuje povinnosti ministerstev, dalších 

státních orgánů, právnických osob a podnikajících i nepodnikajících fyzických osob              

v oblasti požární bezpečnosti, člení provozované činnosti podle požárního nebezpečí                     

a definuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 
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Zákon o inspekci práce upravuje postavení orgánů inspekce práce, které mají funkci 

kontrolních orgánů v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek, jejich působnost             

a příslušnost, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. 

 

Od roku 2001 se v České republice na základě vydání novely v rámci Evropské unie 

zásadně změnilo pojetí BOZP, a to tím způsobem, že dosavadní technický postup nahradil 

systémový a došlo ke zvýšení odpovědnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Hlavním 

cílem je vyhledat a vyhodnotit rizika a zapojovat zaměstnance do řešení otázek BOZP,              

a tím ve své podstatě i do řízení firmy. Zaměstnanci se na řízení BOZP angažují zejména 

prostřednictvím svých zástupců nebo odborových organizací. 

 

Ve srovnání České republiky s ostatními evropskými zeměmi se ale bohužel ukazuje – 

napříč jednotlivými segmenty hospodářství – že je zde výrazně vyšší procento příčiny 

nebezpečné práce, které spočívá v neochotě zaměstnanců respektovat a dodržovat BOZP. 

Zatímco v České republice se uvádí, že zhruba ze 70% je důvodem, proč lidé pracují 

nebezpečně, jejich neochota dodržovat BOZP, tak např. v Německu a Rakousku je tento 

podíl v řádech desítek procent nižší. Uvádí se, že důvodem těchto ne příliš pozitivních 

zjištění pro Českou republiku je často firemní kultura, k níž se podstatným způsobem 

přidružují i kultura dané profese a národní kultura. Obecným jevem např. je, že                           

i u zaměstnavatelů se zahraničním managementem na území České republiky je vyšší 

předpoklad vzniku pracovních úrazů, než v jiných zemích, kde tytéž společnosti působí,              

a to právě z důvodu, že čeští zaměstnanci obecně nejsou vždy ochotni pracovat bezpečně.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Neugebauer, T. Bezpečnost a hygiena práce v kostce neboli o čem je současná BOZP, 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 

ISBN: 978-80-7357-556-4s. 22 
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2 ÚLOHA BOZP V PODNIKU  

 Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku představuje skupinu 

činností, mezi které patří zejména provádění pravidelných kontrol úrovně bezpečnosti             

a ochrany zdraví při práci - hlavně stavu technické prevence a úrovně rizikových faktorů 

pracovních podmínek, kontrol účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence rizik a kontrol 

dodržování bezpečnostních předpisů. Veškeré náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel a nesmí je přenášet na zaměstnance a to 

přímo ani nepřímo.  

 

Bezpečnost práce při jednotlivých pracovních operacích a další dílčí otázky 

problematiky bezpečnosti práce jsou v podnicích podrobněji řešeny v podobě nejrůznějších 

směrnic, norem a vnitropodnikových předpisů. Typickými vnitropodnikovými předpisy              

v oblasti BOZP jsou pracovní řád, bezpečnosti řád, ekologický řád, bezpečnostní pokyny, 

poplachová směrnice a další. 

 

Každý podnik by měl mít zpracovánu písemnou politiku BOZP, jejímž posláním je 

ukázat, jakým způsobem se vedení společnosti stará o bezpečnost svých pracovníků na 

pracovišti. První část politiky spočívá v deklarování záměrů zaměstnavatele střežit zdraví           

a bezpečnost zaměstnanců. Druhá část popisuje organizaci BOZP. Definuje odpovědnosti 

vrcholových manažerů a personalistů, úlohu specialistů na BOZP a vyjmenovává 

povinnosti dalších osob, které zabezpečují tuto oblast. 

 

Dále se podnik musí zabývat hodnocením rizik. Jeho účelem je především iniciace 

prevence. Samotnému hodnocení předchází tzv. mapování nebezpečí, tedy definice 

činností, při kterých dochází k nehodám nebo kde je vysoké riziko úrazu. Při hodnocení 

rizik je vhodné využít systém klasifikace pravděpodobnosti, např. na pravděpodobné, dosti 

pravděpodobné, málo pravděpodobné a velmi pravděpodobné.  

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze, stejně jako kdekoliv jinde, využít 

měřitelné ukazatele, které popisují důležité trendy v bezpečnosti práce. Mezi nejčastěji 

používané lze zařadit míru úrazovosti a míru výskytu. 
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Každý podnik by měl také vypracovávat plán vzdělávání, do kterého se mimo jiné 

zahrnují i školení bezpečnosti práce. Školení BOZP je třeba zajistit nejen při nástupu 

zaměstnance, ale např. i při změně technologie, pracovních postupů apod. Tyto skutečnosti 

by totiž také mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví v podniku. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká všech pracovníků podniku, a proto by k ní 

také měli všichni pracovníci přispívat, přestože hlavní odpovědnost spadá na vedení 

organizace. Jednotlivé role je možno charakterizovat následovně: 

 vedení organizace - vytváří a realizuje politiku BOZP, zabezpečuje hodnocení rizika, 

audity bezpečnosti a inspekci bezpečnosti, 

 manažeři - bezprostředně řídí, kontrolují a zabezpečují BOZP, 

 pracovníci - mají povinnost dodržovat předepsané postupy, 

 zdravotní poradci - zabývají se prevencí v oblasti zdraví a pracovními úrazy, 

 poradci pro otázky zdraví a bezpečnosti - radí v otázkách politiky a postupů v oblasti 

BOZP, provádí hodnocení rizik a audity bezpečnosti, prošetřují nehody, 

zpracovávají statistiky apod.  

2.1  Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP  

Základní povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jsou obsaženy zejména v zákoníku práce. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci 

více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci společně.  

 

Zaměstnavatel je povinen: 

 nepřipustit výkon zakázaných prací a prací, které neodpovídají schopnostem a zdravotní 

způsobilosti zaměstnance, 

  informovat zaměstnance o kategorizaci jím vykonané práce v úzké spolupráci s vedoucími 

zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a orgánem ochrany veřejného zdraví,
 4
 

                                                 
4
 dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
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  zajistit, aby některé práce vykonávali pouze zaměstnanci s platným zdravotním 

průkazem, zaměstnanci, kteří se podrobili očkování nebo mají doklad o odolnosti 

vůči nákaze,  

 zajistit fungování zdravotní preventivní péče, zejména sdělit zaměstnancům, které 

zdravotnické zařízení tuto péči vykonává, jakým druhům očkování a jakým 

preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni 

se podrobit, 

 zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula       

z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce, 

 zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti          

a ochraně zdraví při práci, zejména je seznámit s riziky, výsledky vyhodnocení rizik 

a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik,  

 učinit potřebná opatření na ochranu těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň 

a zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu, seznámit je s riziky           

a jejich možnými dopady na těhotenství, kojení nebo zdraví, přizpůsobovat na 

pracovišti prostory pro odpočinek těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň 

a zaměstnankyň-matek do devátého měsíce po porodu,  

 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. 

Zaměstnavatel určuje obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí 

zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Školení je třeba zajistit 

při nástupu zaměstnance, při změně druhu práce nebo pracovního zařazení, při 

změně technologie, pracovních postupů apod. a v dalších případech, které by mohly 

mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví.  

 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,  

 nepoužívat systém odměňování, který vede ke zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví,  

 zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanovených zvláštními právními 

předpisy.
5
 

 

                                                 
5
 dle § 103 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
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Odborná způsobilost je dána alespoň středním vzděláním s maturitou, odbornou praxí               

v délce alespoň 3 let (resp. 2 roků, pokud osoba dokončila vyšší odborné vzdělání či 1 roku 

pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšným vykonáním 

zkoušky z odborné způsobilosti.  

2.2 Pracovní podmínky zaměstnanců  

 

S bezpečností a ochranou zdraví při práce souvisí také dodržování pracovních podmínek 

zaměstnanců podle zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům 

takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce.  

 

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel musí vést evidenci pracovní doby, práce 

přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců, přičemž musí dbát 

na dodržování délky týdenní pracovní doby, která činí 40 hodin. Zaměstnanec má právo 

nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce na přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání 

nejméně 30 minut. Tato přestávka se však nezapočítává do pracovní doby. Délka směny 

nesmí při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny přesáhnout 9 hodin           

a při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 12 hodin. Mezi koncem jedné směny             

a začátkem druhé směny musí mít zaměstnanec nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 

hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
6
 

  

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle tohoto právního 

předpisu je povinností zaměstnavatele zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pracoviště musí například být řádně osvětlena, 

mít stanovené mikroklimatické podmínky, únikové cesty a východy musí být stále volné 

apod. Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí předpis. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům v případech, kdy není možné rizika 

odstranit nebo dostatečně omezit, ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 

mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Ochranné pracovní prostředky 

                                                 
6
 dle §83  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
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musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat jeho zdraví nebo bránit výkonu 

práce. Osobní ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům 

bezplatně a nesmí je nahrazovat finančním plněním.  

 

Ochranné prostředky musí splňovat následující předpoklady:  

 po dobu užívání musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich použití nesmí 

představovat další riziko, 

  musí odpovídat podmínkám na pracovišti,  

  musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

  musí respektovat zdravotní stav zaměstnanců.  

Jednotlivé ochranné prostředky jsou vyjmenovány v nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a výčet 

prací a činností, při nichž je nezbytné poskytnutí ochranných prostředků, jsou obsaženy              

v témže nařízení vlády. 

2.3 Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP  

Jelikož smyslem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ochrana zaměstnance před 

možnými riziky, které vyplývají z vykonávané práce, ukládá zákoník práce zaměstnanci 

nejen povinnosti, ale dává mu i významná práva.  

 

Zaměstnanec má v oblasti bezpečnosti práce právo zejména:  

 na zajištění bezpečnosti a ochrany svého zdraví při práci, být informován o možných 

rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik, 

  odmítnout výkon práce, pokud se domnívá, že ho bezprostředně a závažně ohrožuje 

na životě nebo na zdraví, a takovéto odmítnutí nesmí být posuzováno jako nesplnění 

povinností zaměstnance,  

 účastnit se řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci 

prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti práce. 

 

Na druhou stranu je zaměstnanec povinen: 

 dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, a též o bezpečnost a zdraví dalších osob, 

kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 
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 povinnost znát a dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele                

k zajištění BOZP, se kterými byl řádně seznámen, 

 účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost práce,  

povinnost podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním 

stanovených zvláštními právními předpisy, 

 oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti a případně se 

podílet na jejich odstraňování,  

 povinnost oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz/ úraz 

jiného zaměstnance, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho 

příčin, 

 dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek 

na pracovišti (i mimo pracovní dobu) a v pracovní době i mimo pracoviště, 

 podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 dodržovat zákaz kouření na pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou účinkům 

kouření vystaveni i nekuřáci.7 

2.4 Pracovní úrazy 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce považuje pracovní úraz za poškození zdraví,              

k němuž došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.  

 

Pracovním úrazem podle výslovné úpravy zákoníku práce není úraz, který se 

zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí 

cesta z místa bydliště (ubytování) zaměstnance do místa vstupu do objektu zaměstnavatele 

nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnavatelů v lesnictví, 

zemědělství a stavebnictví také cesta z bydliště na určené shromaždiště a zpět.  

 

Příčinou úrazu mohou být mechanické jevy, ale též působení vlivů tepelných nebo 

ionizujících a působení chemických nebo jiných látek, s nimiž přichází zaměstnanec do 

styku. Porušením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické. Za úraz se 

                                                 
7
 dle §106  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
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považuje také úžeh a úpal, výjimečně také infarkt myokardu, i když tu někdy zdánlivě 

chybí zevní faktor úrazového děje.  

Poškození zdraví musí být vždy důsledkem náhlého vypětí fyzického nebo psychického 

při pracovním výkonu nebo důsledkem zvýšené duševní námahy, které byl zaměstnanec 

vystaven při plnění pracovních úkolů.  

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 

úkolů. Tím se rozumějí případy, kdy k poškození zdraví došlo nikoliv při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nýbrž kdy plnění pracovních úkolů bylo příčinou 

poškození zdraví.
8
  

 

Přestože každý zaměstnavatel je povinen klást důraz na prevenci, není možné vyloučit 

vznik pracovních úrazů. Proto zákoník práce stanovuje zaměstnavateli povinnost objasnit 

příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance. Pokud to jeho zdravotní stav 

dovoluje, za účasti svědků a odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti 

práce neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního 

úrazu.  

Dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zaměstnavatel vede evidenci o všech úrazech v knize 

úrazů v elektronické nebo listinné podobě, i když jimi nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.  

 

Evidence obsahuje tyto údaje: 

 jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, 

 datum, hodinu a místo, kde k úrazu došlo, 

 činnost, při níž k úrazu došlo, 

 počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, 

 celkový počet zraněných osob, 

 druh zranění a zraněnou část těla, 

 zdroj úrazu. 

 příčiny úrazu, 

 jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 

                                                 
8 Pracovní úraz. [online]. [cit.18.4.2014]. URL:<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=153&typ=r&levelid=PR_217.HTM> 

 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=153&typ=r&levelid=PR_217.HTM
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Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 

 územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

 odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nebo příslušnému obvodnímu báňskému 

úřadu (podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru), 

trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li 

vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,  

 zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

 zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. 

 

V případě, že v důsledku vzniklého pracovního úrazu vznikne zaměstnanci pracovní 

neschopnost delší než tři dny, musí se do 5 dnů sepsat záznam o úrazu dle vzoru, který je 

přílohou k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Tento záznam se musí do pátého dne 

následujícího měsíce odeslat: 

 územně příslušnému útvaru Policie České republiky (byl-li spáchán trestný čin), 

 oblastnímu inspektorátu práce, 

 zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, 

 organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo 

dočasně přidělen, zaznamenají údaje do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého 

zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo 

dočasně přidělen. Další úkoly v případě vzniku pracovního úrazu jsou uvedeny v Zákoníku 

práce § 105 a v nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
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2.4.1 Dělení pracovních úrazů 

Vyhláška č. 487/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve 

znění pozdějších předpisů, definuje tři druhy pracovních úrazů: 

 

 smrtelný: představuje poškození zdraví, díky kterému postižený zaměstnanec zemřel 

nebo se tomu tak stalo do jednoho roku po pracovním úrazu,   

 hospitalizace delší než 5 dní: představuje poškození zdraví, na jehož základě si 

ošetřování vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů, 

 ostatní: představuje poškození zdraví, díky kterému je postižený v dočasné pracovní 

neschopnosti. 

 

Pracovní úrazy můžeme také rozdělit na úrazy typické a atypické. U typických úrazů je 

zjevná a nepochybná příčinná souvislost mezi poškozením zdraví postiženého a úrazovým 

dějem. U atypických úrazů nejde výlučně o trauma, ale o jakékoliv poškození zdraví, 

k němuž došlo nezávisle na vůli poškozeného vlivem krátkodobě působících zevních vlivů, 

pokud byl zaměstnanec při práci, jíž není zvyklý a nepřiměřeně jeho tělesným možnostem, 

nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, 

neobvykle a nadměrně svou námahu.
9
 

2.4.2 Ukazatele pracovní úrazovosti 

 Členění ukazatelů lze provádět z mnoha různých hledisek, která se vzájemně mohou 

prolínat. Ukazatele lze kupříkladu rozdělit na: 

 primární: vyjadřují velikost jevu bez vztahu k jinému jevu (počet pracovníků, počet 

pracovních úrazů), 

 sekundární: vyjadřují velikost jednoho jevu na měrnou jednotku jiného jevu 

(produktivita práce na pracovníka). 

 

 absolutní: vyjadřují velikost jevu bez vztahu k jinému jevu, 

                                                 
9 BRHEL, P. Pracovní lékařství: Základy primární pracovně lékařské péče. 1. vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2005. ISBN 80-7013-414-3. 
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 relativní: vyjadřují velikost jednoho jevu na měrnou jednotku jiného jevu. 

 

Ukazatele pracovní úrazovosti se vztahují k nemocensky pojištěným osobám, které byly 

v rámci České republiky zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti.  

 

Mezi hlavní ukazatele, jež jsou v oblasti pracovní úrazovosti každoročně sledovány 

Českým statistickým úřadem, patří: 

 počet hlášených pracovní neschopností pro pracovní úraz, 

 počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, 

 průměrná délka trvání jednoho takového případu, 

 počet úrazů, které byly spojeny s následnou pracovní neschopností pro pracovní úraz 

delší než 3 dny,  

 počet úrazů bez následné pracovní neschopnosti, 

 počet smrtelných pracovních úrazů, 

 četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností pro pracovní úraz na 100 

pojištěnců, 

 průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz.  

Všechny případy jsou zároveň sledovány z hlediska pohlaví zraněného (muž-žena).  

2.4.3 Odškodňování pracovních úrazů 

Při vzniku pracovního úrazu je povinností zaměstnavatele, nahradit zaměstnanci 

vzniklou škodu, která byla způsobena a to v plném rozsahu, kterému daná škoda odpovídá. 

V případě, že u zaměstnavatele je založená odborová organizace, je povinností podniku 

způsob a náhradu odškodění s organizací projednat.  

 

Náhrady, které vyplývají z pracovního úrazu zaměstnance, nebo pokud u zaměstnance 

byla zjištěna nemoc z povolání, jsou definovány § 369 zákoníku práce. Zaměstnavatel je 

v těchto případech povinen poskytnout: 

 

 náhrady na ztrátě na výdělku. Zákoník práce rozděluje náhradu za ztrátu na 

výdělku do dvou zcela samostatných celků. Jedná se o náhradu za ztrátu na výdělku po 
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dobu pracovní neschopnosti a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti.  

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti představuje rozdíl mezi 

průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání a plnou výší nemocenského. Od začátku roku 2011 došlo ke změně 

poskytování nemocenských dávek, které se vyplácí až 22. dne dočasné pracovní 

neschopnosti. Prvních 21 kalendářních dnů dostává zaměstnance náhradu mzdy nebo platu 

za pracovní dny, a to s výjimkou prvních 3 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti, za které náhradu nedostává. V případě pracovního úrazu jsou, ale již jsou 

první 3 kalendářní dny vyplaceny, protože musí dojít k náhradě skutečné škody. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity nebo částečné invalidity se poskytuje jako rozdíl mezi průměrným výdělkem 

před vznikem škody a výdělkem zaměstnance po pracovním úrazu či nemoci z povolání 

připočtením případného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu.  

 

    náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. Tato náhrada se 

poskytuje zaměstnanci jednorázově. Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě                       

s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které je možné poskytnou 

náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých 

případech. Lékařský posudek, na základě, kterého je odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění prováděno, zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím 

lékařem poškozeného, nebo v případě nemoci z povolání ošetřující lékař zdravotnického 

zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání formou bodového ohodnocení. 

Hodnota jednoho bodu činí 120 Kč. O lékařský posudek může požádat buď poškozený 

zaměstnanec, nebo právnická či fyzická osoba, která za škodu zaměstnanci odpovídá. 

 

 náhrady za účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Účelně vynaložené 

náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Jedná se o náklady, 

které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Může se jednat například o léky, 

regulační poplatky, lékařské výkony, cestovné či ortopedické pomůcky, které jsou nezbytné 

k léčení poškozeného.  
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 náhrady za věcnou škodu. Tyto náhrady jsou vypláceny jen v případě, že 

zaměstnanec z důvodu pracovního úrazu nezemře. Náhrada věcné škody zahrnuje škodu na 

oděvu a jiných věcech, které byly v souvislosti s pracovním úrazem poškozeny nebo 

zničeny. Nezahrnuje však škodu na osobním automobilu, který zaměstnanec použil při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez souhlasu zaměstnavatele. 

  

 Ve výše uvedených případech se jedná o náhrady taxativní, takže jiné náhrady 

poskytnout nelze. Nároky pozůstalých jsou přímé, nejsou závislé na tom, zda postižený 

zaměstnanec uplatnil své nároky na náhradu škody ve stanovené lhůtě. 

 Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je 

zaměstnavatel povinen dle ustanovení § 375 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce 

v rozsahu své odpovědnosti poskytnout, náhrady vzniklé v důsledku jeho smrti. Jedná se o: 

 

 náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením. Nárok na 

odškodnění náleží v tomto případě pouze a jen té osobě, která tyto náklady vynaložila. To 

znamená, že v případě, že náklady ještě za života vynaložil sám poškozený zaměstnanec, 

není po jeho smrti oprávněná osoba, která by se úhrady těchto nákladů mohla domáhat. 

 

 náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Náhrada přiměřených 

nákladů spojených s pohřbem přísluší všem osobám a to bez ohledu na příbuzenský vztah 

zemřelého a osoby, které náklady vznikly. Jedinou výjimkou je výdaj na pořízení 

smutečního ošacení, na které má nárok pouze osoba blízká. 

 

 náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

přísluší pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. 

Vychází se z průměrného výdělku zemřelého. Náhrada přísluší pozůstalým ve výši 50 % 

průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí (pokud výživu poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat jedné osobě) a ve výši 80 % tohoto výdělku, pokud výživu 

poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám. Náhrada je poskytována nejdéle do 

fiktivního dosažení věku 65 let zemřelým. 
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 jednorázové odškodnění pozůstalých. Jednorázové odškodnění přísluší 

pozůstalému manželovi. V případě, že měli dítě, tak i dítěti. Jedná se o částku 240 000 Kč, 

jak pro manžela či manželku, tak i pro dítě. V případě, že zemřelá osoba žila ve společné 

domácnosti stále s rodiči, tak stejná peněžní hodnota patří také rodičům, ale s tím, že ji 

dostanou dohromady. Pokud žije pouze jeden z rodičů, připadá mu celá částka. 

 

 náhradu věcné škody. Náhrada věcné škody příslušní dědicům zaměstnance. 

2.5 Nemoci z povolání 

Pro definici pojmu nemoc z povolání nemá zákon přesnou definici. Ve smyslu 

ustanovení § 380 odst. 4 zákoníku práce jsou nemocemi z povolání nemoci uvedené ve 

zvláštním právním předpisu. Tímto předpisem je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 

stanoví seznam nemocí z povolání. Tento seznam je rozdělen celkem do šesti částí:  

1. nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, 

2. nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, 

3. nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, 

4. nemoci z povolání kožní,  

5. nemoci z povolání přenosné a parazitární, 

6. nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.  

 

Postup při uznávání nemocí z povolání stanoví podrobně vyhláška č. 342/1997 Sb., 

kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických 

zařízení, která tyto nemoci z povolání uznávají, ve znění pozdějších předpisů. Uznávání 

nemocí z povolání provádějí zdravotnická zařízení taxativně vyjmenovaná v příloze této 

vyhlášky, v praxi se běžně nazývají ordinariáty chorob z povolání.  

Posouzení onemocnění se děje na podnět ošetřujícího lékaře nebo osoby trpící 

onemocněním. Ordinariát chorob z povolání provádí posouzení onemocnění na základě 

zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále 

na základě ověření podmínek vzniku onemocnění. Po posouzení onemocnění příslušné 

pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění            

a k vydání posudku středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo. Po 

ověření závěrů posouzení onemocnění vydá příslušné středisko nemocí z povolání buď 
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posudek, kterým se uznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí               

z povolání a příslušnému pracovně lékařskému pracovišti nebo posudek, kterým se 

neuznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící onemocněním. 

 

Centrální evidenci nemocí z povolání provádí Státní zdravotní ústav v Praze – centrum 

hygieny práce a nemocí z povolání. Jinak každý posudek, kterým se uznává nemoc               

z povolání, zašle příslušný ordinariát chorob z povolání: 

 Státnímu zdravotnímu ústavu v Praze - centru hygieny práce a nemocí z povolání, 

 praktickému lékaři, u kterého je osoba trpící nemocí z povolání registrována, 

 příslušnému lékaři závodní preventivní péče,  

 zdravotní pojišťovně, u níž je osoba trpící nemocí z povolání pojištěna, 

 zaměstnavateli, u kterého osoba trpící nemocí z povolání naposledy vykonávala práci 

za podmínek, za kterých vznikají nemoci z povolání.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Nemoci z povolání. [online]. [cit.18.4.2014]. URL:< 

http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/tema_tydne/nemoci_zpovolani110404.html> 

 

http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/tema_tydne/nemoci_zpovolani110404.html
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3 ANALÝZA SYSTÉMU BOZP VE VYBRANÉM PODNIKU 

Pro zpracování analýzy úrazovosti byla vybrána společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

3.1  Charakteristika podniku 

 ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do 

největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. 

 Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční 

svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými 

závody. 

 Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává 

společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné 

společnosti mají přes 7500 zaměstnanců.  

 

Mezi priority společnosti patří: 

 bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, 

 ochrana životního prostředí, 

 kvalita výrobků a služeb, 

 komunikace. 

 

 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jež řídí její činnost a jedná jejím 

jménem. Představenstvo, které má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada. 

Organizační schéma společnosti uvádí obrázek č.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1: Organizační schéma společnosti ArcelorMittal a.s. 



Petra Ivanovová; 

Analýza úrazovosti ve vybraném podniku 

 2014  23 

 

 

 

O  

Zdroj: http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/schema-spolecnosti.aspx 



Petra Ivanovová; 

Analýza úrazovosti ve vybraném podniku 

 2014  24 

 

3.2  BOZP V ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je pro společnost prioritou číslo 

jedna. Podnik vlastní certifikát OHSAS 18001:2007 z roku 2012 a osvědčení „bezpečný 

podnik“, které posuzují shodu s požadavky na oblast BOZP. 

Obrázek č.2: Certifikát OHSAS 18001 a osvědčení „Bezpečný podnik“ 

 

Zdroj: http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx 

 

Vedení společnosti zabezpečuje a prosazuje veškeré povinnosti vyplývající z právních             

a jiných požadavků související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Vytváření 

podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody je zde věnována 

trvalá pozornost. Dále politika BOZP v podniku zahrnuje: 

 vyhledávání, vyhodnocování a odstraňování možných rizik v oblasti bezpečnosti           

a ochrany zdraví při práci tak, aby byla všechna nebezpečí řízena, 

 zavádění efektivního procesu prevence všech zranění a onemocnění souvisejících 

s prací, 

 vybudování pozitivního prostředí s jasně vymezenými pravomocemi                       

a odpovědností, 

 zaručit každému možnost vhodného školení, aby mohl pracovat bezpečně, 
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 vyšetřování všechny událostí, aby nedošlo k jejich opakování, 

 přípravu takového pracovního prostředí, v němž je práce přerušena, pokud není 

prováděna bezpečně, 

 stanovení měřitelných cílů a prostřednictvím pravidelných zpráv a auditů kontrola 

vývoje, 

 dodržování veškerých zákonných a jiných platných doporučení, 

 aktualizace a prověřování havarijních postupů. 

 

Základními projekty zavedenými ve společnosti jsou tzv. “Journey to zero (JTZ) - 

Cesta k nulové úrazovosti” a “Shared vigilance (SV) - Vzájemná ostražitost”.  

Projekt JTZ představuje sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v největší hutní společnosti na světě.  

Projekt SV je směřován směrem k zaměstnancům. Hlavním mottem této kampaně je: 

„Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí 

nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!“
 11

  

 

Obrázek č.3: Schéma projektu „Cesta k nulové pracovní úrazovosti“ 

 
Zdroj: http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx 

                                                 
11 Principy BOZP ArcelorMittal a.s. [online]. [cit.18.4.2014].  URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-

bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx> 

 

 

http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx
http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx
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Po nástupu do práce je každý zaměstnanec podniku seznámen s pracovním řádem                

a s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. 

Zaměstnanec je také seznámen s kolektivní smlouvou podniku a jeho vnitřními předpisy. Ze 

zvláštních právních předpisů pro určité skupiny zaměstnanců vyplývají specializovaná 

školení - například práce ve výškách, práce jeřábníků, práce s tlakovými nádobami, 

plynovými zařízeními, školení podle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti             

v elektrotechnice. O každém provedeném proškolení jednotlivého zaměstnance je vedena 

dokumentace. 

3.2.1 Cíle BOZP 

Mezi cíle BOZP společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. patří: 

 bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci vždy na 1. místě, 

 nulový počet smrtelných a závažných pracovních úrazů, 

 minimalizovat počet pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií, 

 četnost absenčních úrazů na 1 000 000 odpracovaných hodin nesmí překročit 0,93, 

 četnost zameškaných kalendářních dnů na 1 000 odpracovaných hodin nesmí překročit 

0,14, 

 pokračovat v realizaci programu Cesta k nulové pracovní úrazovosti (JTZ) na všech 

úrovních ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

 pokračovat v soustavné analýze rizik související s technologickými procesy                  

a s provozováním technických zařízení.
12

 

3.2.2  Zásady BOZP 

Zásady BOZP v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s: 

 všechna zranění a onemocnění související s prací mohou a musí být předmětem 

prevence. 

                                                 
12 Principy BOZP ArcelorMittal a.s. [online]. [cit.18.4.2014]. URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-

prace-a-ochrany-zdravi.aspx> 
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 Vedení je odpovědné za úroveň zdraví a bezpečnosti práce. 

 Komunikace, angažovanost a vzdělávání všech zaměstnanců jsou klíčovými prvky 

úspěšnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 Každý má trvalou úlohu v prevenci úrazů a onemocnění. 

 Úspěšnost v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podporuje výborné výsledky. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být začleněna do všech postupů řízení 

činnosti. 

 Kontrola výrobků je směřovaná k eliminaci dopadů na zdraví zákazníků a životní 

prostředí.
13

 

3.2.3 Zlatá pravidla bezpečnosti 

 

Zlaté pravidlo vyjadřuje lidskou zkušenost, že základem dobrých vztahů je schopnost 

představit si sebe sama na místě druhého. V rámci BOZP podnik ArcelorMittal Ostrava a.s. 

pro své zaměstnance definoval tzv. „Zlatá pravidla bezpečnosti“:  

 

 Do práce chodím v "dobré kondici a práceschopný". 

 

 Ochranu a prevenci proti pádům používám vždy a všude tam, kde to naše standardy 

vyžadují. 

 

 Během práce na zařízení se řídím postupem jeho uzamčení/odpojení a nevypínám 

bezpečnostní zařízení. 

 

  Během vstupu a po celou dobu, kdy vykonávám práci ve stísněném prostoru, se 

řídím pravidly pro vstup do stísněného prostoru. 

 

 Vždy, když manipuluji se zavěšeným břemenem, řídím se všemi pravidly, která se na 

tuto činnost vztahují, a nikdy nestojím pod zavěšeným břemenem nebo blízko něj. 

 

                                                 
13 Politika v oblasti BOZP ArcelorMittal a.s. [online]. [cit.18.4.2014]. URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/politika-v-

oblasti-zdravi-a-bezpecnosti-prace.aspx> 
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 Respektuji všechny dopravní předpisy a přednost na železnici a bez náležitých 

bezpečnostních opatření se vyhýbám místům v blízkosti železničních vozidel. 

 

 Respektuji pravidla, která platí pro vstup a práci v místech s nebezpečím výskytu plynu. 

 

 Respektuji všechna pravidla, standardy a signály ochrany zdraví a bezpečnosti při práci            

a nosím požadované osobní ochranné pracovní pomůcky. 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Zlata pravidla bezpečnosti ArcelorMittal a.s. [online]. [cit.18.4.2014].  URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/zlata-

pravidla-bezpecnosti.aspx> 
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4 ANALÝZA ÚRAZOVOSTI VE VYBRANÉM PODNIKU  

 Analýza úrazovosti je zaměřena na období 2010-2012 ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s.  

 Jak již bylo v práci zmíněno, problematika BOZP je pro podnik prioritou. V průběhu 

sledovaného období došlo každoročně k ověření systému řízení BOZP společnosti podle 

požadavků ČSN OHSAS 18001 auditorskou firmou TUV NORD. Výsledkem vždy bylo 

prodloužení certifikátu. Dále se společnost v roce 2010 zapojila do Evropské kampaně za 

bezpečnost práce při údržbě. Za aktivní zapojení byla společnost oceněna Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR.  

 

 V období 2010-2012 pokračovaly projekty zavedené ve společnosti v rámci 

BOZP – “Journey to zero” a “Shared vigilance”. 

 Cílem korporátního projektu “Journey to zero – Cesta k nulové úrazovosti” je stát 

se nejbezpečnější ocelářskou společností na světě. Postupně jsou implementovány 

korporátní bezpečnostní standardy v oblastech, které jsou přísnější než česká legislativa. 

Týká se to zejména oblastí odpalování a zajišťování agregátů, stísněných prostorů, práce ve 

výškách, jeřábů a zdvihacích zařízení, železniční dopravy a řízení smluvních stran. Cílem 

projektu je prevence všech pracovních úrazů. 

 V roce 2012 byl zahájen projekt “Shared vigilance – Vzájemná ostražitost” s cílem 

rozšíření myšlenky o důležitosti starat se nejen o svou bezpečnost, ale take o bezpečnost 

spolupracovníků. 

  

 Společnost každoročně pořádá akce, jež jsou zaměřeny podporu a znalost BOZP.            

V dubnu je to “Den zdraví a bezpečnosti”, v měsíci září “Týden zdraví” s cílenými program 

korporace ArcelorMittal Ostrava a.s. a vlastními doprovodnými akcemi. 

 Den zdraví je pořádán od roku 2007, v roce 2010 se jej zúčastnilo 7595 účastníků,          

v roce 2011 4233 účastníků a v roce 2012 3600 účastníků. Součástí program jsou 

přednášky k poskytování první pomoci a bezpečnosti v dopravě nebo předváděcí akce            

k práci ve výškách a k ochraně rukou, sluchu i zraku. Zájemci si během dne mohou 

prohlédnout techniku hasičského sboru, v kantýnách probíhá prezentace zdravých jídel a po 

celý den se prodávají saláty za zvýhodněné ceny. 
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 V druhé polovině roku bývá pořádán Týden pro podporu zdraví, který je zaměřen na 

osvětu zdravého životního stylu, prevenci závažných nemocí a poradenství pro 

zaměstnance. Zaměstnanci se mohou účastnit cvičení jógy či diskuze k prevenci rakoviny 

prsu.  

 Mezi pravidelné akce patří preventivní vyšetření na melanom, měření krevního tlaku, 

cholesterolu, glykémie a mnoho dalších.   

 

 V oblasti BOZP také probíhá partnerství mezi odbory a managementem společnosti, 

celoroční spolupráce je zajištěna “Výborem BOZP”, který se schází jednou měsíčně. V roce 

2010 proběhlo 15 setkání výboru, v roce 2011 11 setkání a v roce 2012 také 11 setkání. 

Součástí těchto setkání jsou prohlídky pracovišť s návrhy opatření k minimalizaci 

nalezených pracovních rizik a odstranění závad. 

4.1  Smrtelné úrazy, absenční úrazy a nemoci z povolání 

 Jak uvádí tabulka č.1, počet zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.               

v průběhu sledovaného období 2010 - 2012 klesl z počtu 5568 na 3986. Tato skutečnost je 

zapříčiněna tlakem na snížení nákladovosti. Mzdové náklady zaměstnanců představují 

jednu z největších nákladových položek. Snižování počtu pracovníků je v souladu se 

střednědobým podnikatelským plánem společnosti.  

 

Tabulka č.1: Počet zaměstnanců a pracovní úrazy v letech 2010-2012 

 
2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 5568 4743 3986 

Počet smrtelných úrazů - - 1 

Počet absenčních úrazů 12 8 7 

Počet uznaných nemocí z povolání 22 11 13 

Počet dnů PN 1758 1360 1581 

Počet dní PN na zaměstnance 0,32 0,29 0,39  
Zdroj: výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 2010-2012 

 

 Grafické zpracování počtu smrtelných a absenčních pracovních úrazů zobrazuje graf 

č.1. Ve sledovaném období došlo pouze k jednomu smrtelnému úrazu, a to v roce 2012. 

Celkem došlo za poslední 3 roky k 27 pracovním úrazům, na základě kterých zaměstnanci 
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nastoupili na pracovní neschopnost. Z hlediska rozsahu pracovního úrazu dochází nejčastěji 

k poranění dolní končetiny od prstů po kotník a horní končetiny od prstů po zápěstí, a to 

téměř v polovině případů. Minimálně bývají zasaženy oči a trup těla.  

 

Graf č.1: Počet smrtelných úrazů, absenčních úrazů a nemocí z povolání v letech 

2010-2012 

Zdroj: vlastní zpracování dat 
 

  

 Jelikož je provoz závodu třísměnný, lze z dostupných údajů vysledovat, že během 

sledovaného období došlo k nejvíce absenčním úrazům na odpolední směně (celkový počet 

11), jež probíhá v čase 14,00-22,00 hod. K deseti absenčním úrazům došlo na směně ranní, 

která probíhá v čase 6,00-14,00 hod. Nejméně úrazů nastalo na směně noční v době 22,00-

6,00 hod, a to i z toho důvodu, že během nočních hodin probíhá na většině závodů pouze 

udržovací provoz. Celkový přehled úrazů dle typu směny v letech 2010 – 2012 uvádí 

tabulka č.2. 

 

Tabulka č.2: Počet pracovních úrazů dle typu pracovní směny v letech 2010 - 2012 

  2010 2011 2012 

I. směna - ranní 4 3 3 

II. směna - odpolední 5 3 3 

III. směna - noční 2 1 0 

Celkový počet úrazů 11 7 6 
Zdroj: výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 2010-2012 
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 Celkový počet dní pracovní neschopnosti ve sledovaném období zobrazuje graf č.2. 

Absolutní počet dní kolísá, zatímco mezi roky 2010 a 2011 došlo k poklesu o 23%, během 

2011 a 2012 došlo k nárůstu, a to o 16,25%. Průměrný počet dnů PN na jednoho 

zaměstnance zůstává stálý, pohybuje se v rozmezí 0,29-0,39. 

 

Graf č.2: Počet zaměstnanců a počet dní pracovní neschopnosti v letech 2010-2012 

Zdroj: vlastní zpracování dat 

4.2  Frequency rate a severiny rate 

 Z hlediska četnosti absenčních pracovních úrazů (frequency rate - FR) dochází            

v posledních třech letech ke kolísání hodnoty v rozmezí 0,68-0,93. Stejný průběh má také 

hodnota závažnosti absenčních pracovních úrazů (severiny rate – SR), jejíž hodnoty se 

pohybovaly v rozmezí 0,11-0,17.  

  

Frequency rate a severiny rate jsou počítány jako: 

 

FR =   počet absenčních pracovních úrazů * 1 000 000 

  počet odpracovaných hodin 

 

 

SR = počet prostonaných dnů z důvodu absenčních pracovních úrazů * 1 000 

   počet odpracovaných hodin 
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 Mezi cíle BOZP společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. patří udržení četnosti 

absenčních úrazů na 1 000 000 odpracovaných hodin pod hranicí 0,93. Jak lze vidět 

v tabulce č.3, tento cíl se v letech 2010-2012 podařilo splnit.  

 Četnost zameškaných kalendářních dnů na 1 000 odpracovaných hodin nesmí dle cílů 

BOZP překročit 0,14, což se za sledované období nepodařilo splnit v roce 2011, kdy 

četnost činila 0,17. 

 

Tabulka č.3: Frequency rate a Severiny rate v letech 2010-2012 

  2010 2011 2012 

Frequency rate 0,93 0,68 0,73 

Severiny rate 0,12 0,17 0,11 
Zdroj: výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 2010-2012  

4.3 Náklady na BOZP 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. každoročně investuje do projektů a aktivit, jež 

přispívají ke zvyšování úrovně bezpečnosti práce a zlepšení pracovního prostředí. Celkové 

náklady na tyto aktivity včetně počtu proškolených zaměstnanců na BOZP v letech 2010-

2012 uvádí tabulka č.4. Průměrně vydá společnost na jeden projekt či aktivitu v rámci 

BOZP ročně cca 1 400 000 Kč. Příkladem takového projektu za poslední dobu je nákup 

demoličního robota, který byl pořízen v březnu letošního roku. Stroj částečně nahrazuje 

manuální fyzicky náročnou a rizikovou práci. Jedná se zejména o opravy hlavních                 

a vedlejších žlabů pro železo a strusku. Robot by měl zvýšit bezpečnost pracovníků 

provozu vysokých pecí, protože operátor ovládající robota se může vždy postavit na 

bezpečné místo, z kterého dobře vidí na práci robota, což mu umožňuje nízký profil stroje. 

 

Tabulka č.4: Náklady na BOZP a počet proškolených zaměstnanců v letech 2010-2012 

 
2010 2011 2012 

Náklady na BOZP (v mil. Kč) 146,5 70,1 30,55 

Počet projektů  40 42 21 

Počet proškolených zam v BOZP 2414 2029 1985 
Zdroj: výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 2010-2012 
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 Počet proškolených zaměstnanců meziročně neklesá, jak je uvedeno v cílech 

společnosti, dodržování BOZP patří k jejím hlavním cílům. Jak je uvedeno v grafu č.3, 

každoročně je v rámci této problematiky proškoleno okolo 2000 zaměstnanců. Mimo 

standardní školení BOZP probíhají ve spolupráci se zaměstnanci také školení a praktické 

aplikace minut pro bezpečnost a šetření úrazů. V roce 2011 byl navíc zaveden on-line 

systém bezpečnostních školení pro vedoucí zaměstnance. 

 

Graf č.3: Náklady na BOZP a počet proškolených zaměstnanců v letech 2010-2012 

 
Zdroj: vlastní zpracování dat 

 

4.4  Audity a analýzy rizik BOZP 

 Vrcholový management každoročně provádí audity BOZP. Jejich počet je uveden 

v tabulce č.5. Mimo tyto vrstvené audity dále probíhají kontroly ze strany středního 

managementu. Tyto audity probíhají na dílnách a pracovištích. Jejich počet se každoročně 

pohybuje v řádech tisíců. 

 

Tabulka č.5: Počet provedených auditů BOZP managementem v letech 2010-2012 

 
2010 2011 2012 

Počet provedených auditů BOZP 228 244 213 
Zdroj: výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 2010-2012 

 



Petra Ivanovová; 

Analýza úrazovosti ve vybraném podniku 

 2014  35 

 

 Během celého roku jsou zveřejňovány závažné pracovní úrazy, které vznikly                      

v ostatních jednotkách ArcelorMittal Ostrava a.s. za účelem prověření, zda se obdobná 

rizika nevyskytují na pracovištích společnosti a za účelem stanovení patřičných opatření. 

  

Tabulka č.6: Počet provedených či započatých analýz rizik v letech 2010-2012 

 
2010 2011 2012 

Počet analýz rizik 137 213 206 
Zdroj: výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 2010-2012 

 

 Účelem provádění systematické analýzy rizik pracovních úrazů a poškození zdraví je 

stanovení rizik a zavedení případných preventivních opatření. Tuto metodu je nutno použít 

vždy před zahájením nerutinních prací, pro které neexistuje již standardně zpracovaná 

analýza rizik, např. před zahájením stavebních, montážních a udržovacích prací, anebo při 

nestandardních pracovních postupech. Analýzu provádějí zaměstnanci, kteří budou práci 

provádět. Pokud mají zaměstnanci o analýze pochybnosti, je možné její provedení 

konzultovat se svým přímým nadřízeným nebo bezpečnostním technikem. Metodický 

postup analýzy rizik ve společnosti ArcelorMittal a.s. je uveden v přílohách této práce. 

Konkrétní počty provedených či započatých analýz rizik uvádí tabulka č.6. Z údajů je 

zřejmé, že počet těchto analýz během let neklesá, což odráží skutečnost, že BOZP a její 

dodržování patří k základním cílům společnosti. V takto rizikovém pracovním prostředí se 

pracovní úraz může přihodit jednoduše a je nutné pečovat o zdraví zaměstnanců                  

a dodržování BOZP bez jakéhokoliv odkladu. 
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5  ZHODNOCENÍ ŘÍZENÍ BOZP VE VYBRANÉM 

PODNIKU A NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ  

 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice              

a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita 

výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do 

více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 

zaměstnanců. Díky své dlouholeté tradici má vybudovaný sytém řízení BOZP na vysoké 

úrovni.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zasahuje do všech činností organizace, a proto 

úroveň systému jejího řízení odráží podnikovou kulturu společnosti. Společnost se 

dlouhodobě zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Snižování počtu 

úrazů považuje za svou prioritu.  

 

5.1 Zhodnocení systému řízení BOZP 

Důležitý krok ke zlepšení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

představuje každoroční prodloužení certifikátu dle mezinárodní normy OHSAS 18 001. 

Tímto krokem se společnost zavazuje k dodržování přísných bezpečnostních předpisů                

v oblasti BOZP a k tomu, že bude udržovat a především stále zlepšovat funkčnost tohoto 

systému řízení. Právě kvůli certifikaci musí společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. každý půl 

rok přezkoumávat nejen systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také řízení 

jakosti a analyzovat a vyhodnocovat stav těchto činností. Proto probíhá ve společnosti vždy 

jednou za půl roku podrobný audit, který má za úkol vyhledat nedostatky v řízení a určit 

opatření k jejich nápravě. Díky tomu má společnost dostatečný přehled o svém systému 

řízení BOZP a může pružně reagovat. 

Od roku 2006 byl na základě auditu Oblastního inspektorátu práce společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. každoročně udělen prestižní certifikát Bezpečný podnik. Toto 

ocenění garantuje průhledný a fungující systém řízení BOZP. 
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Vhodnými opatřeními k bezpečnějšímu chování zaměstnanců se zdá být realizace                 

a podpora projektů “Cesta k nulové úrazovosti” a “Vzájemná ostražitost. Projekt “Cesta 

k nulové úrazovosti” představuje sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, projekt “Vzájemná ostražitost” je směřován k zaměstnancům, 

hlavním mottem této kampaně je: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud 

uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!” 

 Mezi další úspěšné aktivity v rámci BOZP patří “Den zdraví a bezpečnosti”, “Týden 

zdraví” a možnost preventivních vyšetření, například na melanom, měření krevního tlaku, 

cholesterolu, glykémie apod.  

  

 Důležité je také podporovat možnost vyjadřování zaměstnanců k aktuálním tématům 

BOZP. Toto je každému umožněno během rozhovorů nazvaných “Minuty pro bezpečnost”.  

Další spolupráce, tentokrát mezi managementem společnosti a odbory v rámci BOZP 

probíhá na schůzích Výboru BOZP, který zasedá jednou měsíčně. V rámci těchto setkání 

probíhají prohlídky pracovišť s návrhy opatření k minimalizaci nalezených pracovních rizik 

a odstranění závad. 

 

 Společnost každoročně sleduje a klíčové ukazatele v rámci BOZP, mezi něž patří:  

 četnost absenčních úrazů vztažených na počet odpracovaných hodin. Zde je cílem 

nepřesáhnout hodnotu 0,93, což se ve sledovaném období 2010-2012 podařilo splnit. 

 četnost zameškaných kalendářních dnů na 1 000 odpracovaných hodin. Tento ukazatel 

nesmí dle cílů BOZP překročit 0,14, což se za sledované období nepodařilo splnit v roce 2011, kdy 

četnost činila 0,17. 

Dále se společnost soustředí na počet preventivních prohlídek zaměstnanců, proběhlé audity 

bezpečnosti práce a proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP. 

5.2 Doporučení pro další rozvoj 

Dlouhodobým cílem pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. by v dané oblasti nemělo 

být pouze udržení současného stavu, ale vytvoření pružného systému řízení, který bude 

schopen reagovat na případné vnitřní i vnější změny, a neustálé zlepšování a vyvíjení 

tohoto systému. K zlepšování by podnik měl využívat zejména výsledků auditů, 

preventivních kontrol, analýz rizik, prověrek bezpečnosti práce apod.  
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K dalším důležitým krokům rozhodně patří pravidelné obhajování certifikátu dle normy 

OHSAS 18 001, který je v dnešní době hlavním ukazatelem odpovědného a bezpečného 

chování společnosti. 

 

Vedení společnosti by rozhodně nemělo ustávat v podpoře a pořádaní preventivních 

aktivit, které se v podniku provádějí, jako například časté testy na alkohol a drogy, měření 

rychlosti v areálu, analýza tzv. skoronehod (Skutečná událost, která nastala a při níž mohlo 

dojít k ohrožení života a zdraví či majetku, ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto 

následku nedošlo.) a nebezpečných situací, audity bezpečného chování nebo koncept 

vzájemné ostražitosti, kdy zaměstnanec dbá nejen na svou vlastní bezpečnost, ale i na 

bezpečnost svých kolegů.  

Přestože náklady na projekty a aktivity BOZP představují ročně náklad v řádech desítek 

miliónů korun, je zjevné, že mají svůj význam a smysl, neboť počet absenčních pracovních 

úrazů se za sledované období 2010-2012 podařilo snížit z 12 na 7. Proto i v následném 

období by vedení společnosti mělo podporovat aktivity, které započaly v předchozích 

letech a udržovat jejich tradici, např. projekty “Týden zdraví” a “Den zdraví a bezpečnosti”. 

 

V roce 2013 začala společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. spolupracovat s Fakultou 

bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Aktivita, 

do níž je zapojeno cca 20 studentů po důkladném proškolení provádí v huti bezpečnostní 

dozor při investičních a opravárenských akcích, na kterých kromě zaměstnanců huti 

spolupracují i externisté. Studenti pomáhají posuzovat bezpečnost na pracovišti jinýma 

očima. Možnosti odhalit rizikové činnosti či prostředí, jež jsou nebezpečné zdraví 

zaměstnanců, se tak zvyšují. V této aktivitě by měla společnost rozhodně pokračovat i do 

budoucna. Výhodou je podpora BOZP, zároveň mají studenti možnost nahlédnout do 

reálného provozu takového podniku a získat tak reálnou představu o jeho každodenní 

činnosti.  



Petra Ivanovová; 

Analýza úrazovosti ve vybraném podniku 

 

2014                                                                                                                                     39 

 

ZÁVĚR 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v dnešní době důležitým faktorem při 

hodnocení firem z hlediska jejich chování k zaměstnancům a zajišťování vhodných 

pracovních podmínek pro výkon jejich práce. Zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a eliminaci případných rizik vyžaduje nejen platná legislativa České republiky            

i Evropské unie, ale především morální odpovědnost firem. 

  

 Tato diplomová práce pojednává o systému BOZP společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s., největšího hutního komplexu v České republice.  

 Práce je rozdělena do pěti kapitol, první kapitola popisuje legislativní zabezpečení 

BOZP v České republice, zaměřuje se zejména na základní pojmy problematiky BOZP, 

konkrétní zákony a vyhlášky. Druhá kapitola představuje úlohu BOZP v podniku, 

povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, definuje pojem pracovní úraz, 

nemoci z povolání a ukazatele pracovní úrazovosti. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola představují 

praktickou část diplomové práce, pojednávají o systému BOZP ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Analýza úrazovosti vyhodnocuje data z období 2010-2012                

v oblasti počtu smrtelných úrazů, absenčních pracovních úrazů a nemocí z povolání.                

Z relativních ukazatelů jsou uvedeny četnost absenčních pracovních úrazů a závažnost 

absenčních pracovních úrazů, přičemž udržení jejich předem definovaných hodnot patří ke 

každoročním základním cílům BOZP podniku. Dále analýza sleduje investované náklady 

na problematiku BOZP, počet prováděných auditů a analýz rizik, jež přispívají k eliminaci 

rizika pracovních úrazů a podporují bezpečnost na pracovišti. 

  

 Závěrem práce lze říci, že společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. dlouhodobě 

dosahuje v oblasti bezpečnosti práce nejlepších výsledků. V průběhu let 2010-2012 se díky 

důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a inovativním projektům v oblasti 

BOZP podařilo snížit počet absenčních pracovních úrazů z počtu 12 na 7.  

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podnik jeví jako firma s velmi 

dobře propracovaným systémem řízení této oblasti, srovnatelným s mnoha zahraničními 

konkurenty. O tom svědčí i opakované získání mezinárodního certifikátu dle normy 



Petra Ivanovová; 

Analýza úrazovosti ve vybraném podniku 

 

2014                                                                                                                                     40 

 

OHSAS 18 001. Od roku 2006 je ArcelorMittal Ostrava a.s. držitelem certifikátu Bezpečný 

podnik.  

 Cíl této práce, tedy provedení analýzy systému řízení BOZP ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., byl splněn, závěrečná kapitola práce hodnotí dosavadní aktivity 

podniku v rámci BOZP, a navrhuje či doporučuje budoucí postupy v této oblasti, například 

podporu spolupráce se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, či 

opětovné pořádání projektů a aktivit pro zaměstnance s cílem zvýšit povědomí                       

o problematice BOZP mezi všemi zaměstnanci společnosti.



 

 

LITERATURA 

 

1. BRHEL, P., Pracovní lékařství: Základy primární pracovně lékařské péče. 1. vydání. 

Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 

97s., ISBN 80-7013-414-3. 

 

2. KOSINA M., Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Českomoravská Konfederace 

odborových svazů, Praha 2010. 98s., ISBN 978-80-89447-10-7. 

 

3. NEUGEBAUER, T., Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. 1.vyd. Praha: ASPI 

2008,84s., ISBN 978-80-7357-356-0. 

 

4. NEUGEBAUER, T., Bezpečnost a hygiena v kostce neboli o čem je současná BOZP. 

1.vyd.Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 260s., ISBN   978-80-7357-556-4. 

 

5. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

6. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

7. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu  

 

8. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

9. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

 

10. Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

 

11. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších 

předpisů 
  

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. URL:<https://cs.wikipedia.org/wiki/BOZP> 

 

13. Základní pojmy BOZP. URL:<www.BOZPinfo.cz> 

 

14. Pracovní úraz. 

URL:<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=153&typ=r&levelid=PR_217.

HTM> 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/BOZP
http://www.bozpinfo.cz/
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=153&typ=r&levelid=PR_217.HTM
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=153&typ=r&levelid=PR_217.HTM


 

 

15. Nemoci z povolání. URL:< http://www.bozpinfo.cz/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/nemoci_zpovolani110404.html> 

 

16. Politika v oblasti BOZP ArcelorMittal a.s. URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-

spolecnosti/politika-v-oblasti-zdravi-a-bezpecnosti-prace.aspx> 

 

17. Principy BOZP ArcelorMittal a.s. URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-

spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx> 

 

18. Zlata pravidla bezpečnosti ArcelorMittal a.s. 

URL:<http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/zlata-pravidla-bezpecnosti.aspx> 

 

19. Výroční zprávy společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v letech 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/nemoci_zpovolani110404.html
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/nemoci_zpovolani110404.html
http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/politika-v-oblasti-zdravi-a-bezpecnosti-prace.aspx
http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/politika-v-oblasti-zdravi-a-bezpecnosti-prace.aspx
http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx
http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/principy-bezpecnosti-prace-a-ochrany-zdravi.aspx
%3chttp:/ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/zlata-pravidla-bezpecnosti.aspx


 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 
Obrázek č.1: Organizační schéma společnosti ArcelorMittal a.s.…………….…………...23 

Obrázek č.2: Certifikát OHSAS 18001 a osvědčení „Bezpečný podnik“…....……………24 

Obrázek č.3: Schéma projektu „Cesta k nulové pracovní úrazovosti“………………….…25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č.1: Počet zaměstnanců a pracovní úrazy v letech 2010 - 2012……….………....30 

Tabulka č.2: Počet pracovních úrazů dle typu pracovní směny v letech 2010 - 2012…….31 

Tabulka č.3: Frequency rate a Severiny rate v letech 2010 - 2012......……………………33 

Tabulka č.4: Náklady na BOZP a počet proškolených zaměstnanců v letech 2010 - 

2012......................................................................................................................................33 

Tabulka č.5: Počet provedených auditů BOZP managementem v letech 2010 – 2012.…..34 

Tabulka č.6: Počet provedených či započatých analýz rizik v letech 2010 - 2012 .............35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č.1: Počet smrtelných úrazů, absenčních úrazů a nemocí z povolání v letech 2010-

2012………………………………………………………………………………………..31 

Graf č.2: Počet zaměstnanců a počet dní pracovní neschopnosti v letech 2010-

2012………………………………………………………………………………………..32 

Graf č.3: Náklady na BOZP a počet proškolených zaměstnanců v letech 2010-

2012………………………………………………………………………………………..34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1: Politika BOZP společnosti ArcelorMittal a.s. 

Příloha č.2: Evidenční formulář o školení BOZP pro subdodavatele ArcelorMittal a.s. 

Příloha č.3: Metodika analýzy rizik společnosti ArcelorMittal a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.1: Politika BOZP společnosti ArcelorMittal a.s. 

 

 
Zdroj: http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/politika-v-oblasti-zdravi-a-bezpecnosti-prace.aspx 
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Příloha č.2: Evidenční formulář o školení BOZP pro subdodavatele ArcelorMittal a.s. 
 

 
 

 
Zdroj: http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/vstup-a-pobyt-osob-v-arealu.aspx 

 

 



 

 

Příloha č.3: Metodika analýzy rizik společnosti ArcelorMittal a.s. 

 

 
Zdroj: http://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/materialy-bozp-pro-externi-zhotovitele-sluzeb.aspx 

 

 


