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ANOTACE 

 

 LUDVÍK, Michal. Nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce zaměstnanců 

externích firem. Diplomová práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 2014. Vedoucí diplomové práce Ing. Miluše Váchová, Ph.D . 

  

 Cílem diplomové práce je zhodnocení a  analýza současného stavu BOZP ve vztahu 

k  dodavatelským firmám a  soupis jejich činností ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Analýza se zabývá vyhledáváním rizik při pracích externích zhotovitelů a  vyhodnocením 

těch nejrizikovějších. Rozbor statistických údajů nám poukazuje na jednotlivé příčiny 

pracovních úrazů a  nejčastější porušení bezpečnosti práce. Po zpracování analýzy a  

vyhodnocení statistik jsou zpracovány metodické pomůcky nejrizikovějších prací pro školení 

externích firem. 

  

 

Klíčová slova: externí firma, ArcelorMittal Ostrava a.s., BOZP, analýza rizik  

 

ANNOTATION 

 

 LUDVÍK Michal, Tools for enhancing the level of occupational safety of employees 

of external firms. Diploma thesis: Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, 2014. Head of thesis : Ing. Miluše Váchová, Ph.D . 

 

 The aim of the theses is evaluation and analysis of the current situation BOZP 

in relation with the supply companies and the list of their activities in ArcelorMittal Ostrava 

a.s. The analysis deals with identification and evaluation of the risks of working external 

companies. The analysis focuses on individual causes of operational accidents and the most 

serious security breach. After the evaluation of statistics is proposed methodological  

procedure of the riskiest works for training external companies. 
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1. Úvod 

 Téma diplomové práce jsem si vybral na základě osobní účasti při řešení úkolů 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. V minulém roce jsem jako jeden ze studentů měl moţnost podílet se  

na zlepšování podmínek v této oblasti pro nadnárodní společnost. Tato společnost přijala 

POLITIKU nulové tolerance mimořádných událostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Strategickým cílem je postupné sniţování počtu pracovních úrazů, nemoci 

z povolání a rizikových pracovišť. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je poměrně široký mezivědní obor, který 

můţeme definovat jako určitý souhrn technických, organizačních a výchovných opatření 

nebo jejich kombinace. Při správné aplikaci těchto opatření by se mělo dosáhnout 

minimalizace vzniku všech negativních jevů vyskytujících se na pracovištích. 

Předpokladem dosaţení stanovené POLITIKY je zapojení všech zaměstnanců.  

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat současný stav BOZP u externích 

zhotovitelů a navrhnout účinné nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce.  

ArcelorMittal Ostrava a.s. přistupuje k externím pracovníkům jako ke svým zaměstnancům 

se stejnou náročností na dodrţování BOZP na pracovištích.  

 Závěrečná práce je členěna do kapitol, kde v první části uvádím základní právní  

a interní předpisy v oblasti BOZP. Následuje popis vzniku společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a dnešní podoba jednotlivých závodů. V další části jsou popsány činnosti 

externích zhotovitelů a podmínky pro jejich působení v podniku. Další dvě části se 

zabývají analýzou rizik vykonávaných činností externími firmami a vyhotovení statistiky 

úrazovosti a příčin vedoucích k úrazům. V poslední kapitole budou zpracovány nástroje 

pro zvýšení efektivity a úrovně BOZP pro externí zhotovitelé. 
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2.  Základní pojmy  

 Audit – je systematické a  nezávislé přezkoumání dané oblasti a  získání 

potřebných důkazů pro objektivní hodnocení.  

 

 Bezpečnost a  ochrana zdraví při práci (BOZP)  -   soubor opatření, které při 

správné aplikaci a  provedení vytvoří takové podmínky, aby se poškození lidského zdraví 

sníţilo na minimum. 

 

 Expozice – vystavení organismu působení rizikových faktorů pracovního prostředí 

(např. vibrace, hluk, prach, tepelná zátěţ, fyzická zátěţ), které při překročení stanovených 

limitních hodnot mohou mít vliv na zdraví člověka.  

 

 Externí firma – je právnická nebo fyzická osoba vykonávající v  areálu společnosti 

pracovní činnost zaloţenou na základě vzájemných smluvních podmínek.    

 

 Firemní kultura – soustava firemních hodnot, postojů, norem a  pravidel, které se 

ve firmě dodrţují 

 

 Havárie – neţádoucí událost, která můţe vést ke zranění, poškození zdraví, smrti 

nebo škodě na majetku 

 

 Nemoc z  povolání – poškození zdraví, které vznikají nepříznivým působením 

chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých faktorů. Tyto faktory musí 

souviset s  vykonávanou prací a  taky být uvedeny v  seznamu nemoci z  povolání.  

 

  Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – jsou ochranné prostředky, 

které zaměstnance chrání před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví a  nemohou bránit 

výkonu práce.  
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 Pracoviště – je prostor, který je vymezen pracovníkům pro vykonávání jejich 

pracovních úkolů včetně přístupových a  únikových cest.  

 

 Pracovní úraz – jakékoliv poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, které bylo 

zaměstnanci způsobeno při plnění pracovních úkolů. Pracovní úraz byl způsoben nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a  násilným působením vnějších vlivů nebo v  přímé 

souvislosti.  

 

 Prevence rizik – jsou opatření plynoucí z  právních a  ostatních předpisů 

k  zajištění bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci a  z  opatření zaměstnavatele, které vede 

k  předcházení mimořádných událostí.  

 

 Přijatelné riziko – riziko, které je sníţeno na akceptovatelnou míru. 

 

 Riziko – je kombinace pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události a  jejich 

následku. 

 

 Skoronehoda – neţádoucí událost, při níţ mohlo dojít k  ohroţení zdraví a  ţivota, 

ale shodou náhod k  tomuto následku nedošlo. 

  

 Zaměstnavatel – právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající fyzickou osobu 

v  pracovněprávním vztahu. [1], [2] 
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3. Právní a  ostatní předpisy BOZP  

 Bezpečnost a  ochrana zdraví při práci je prakticky soubor technickým, 

organizačních a  vzdělávacích opatření, která při vhodné a  důsledné aplikaci vytvoří 

bezpečné podmínky pro lidské zdraví. V  ČR je stěţejním předpisem pro oblast BOZP 

zákoník práce, ve kterém jsou stanoveny poţadavky jak na zaměstnavatele, tak i  na 

zaměstnance. Dalším důleţitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. O  zajištění dalších 

podmínek BOZP. Mimo tyto dva hlavní předpisy existuje několik desítek dalších zákonů, 

předpisů a  samozřejmě i  interních směrnic a  standardů. [3] 

 

3.1. Právní předpisy v  České republice v  oblasti BOZP 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů je 

základním právním předpisem upravující pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. V  zákoníku práce se jedná především o  část pátou, ve které jsou 

uvedeny poţadavky na zaměstnavatele, práva a  povinnosti zaměstnance.  

 Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečné podmínky a  prostředí pro 

zaměstnance a  předcházet rizikům, které vyplývají z  pracovních činností.  

 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci a  na 

odpovídající informace o  rizicích práce, kterou vykonává. Pokud bezprostředně  

a závaţným způsobem hrozí zaměstnanci ohroţení zdraví nebo ţivota je oprávněn výkon 

práce odmítnout. Takové odmítnutí nemůţe být povaţováno za nesplnění pracovních 

povinností.  

  Pokud není moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. [4]  

 

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

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

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další poţadavky BOZP. V  jednotlivých částech 

zákona se upravují poţadavky na pracoviště, pracovní prostředí, pracovní podmínky, 



 

5 

 

poţadavky na výrobní a  pracovní prostředky a  zařízení, organizaci práce a  pracovní 

postupy a  jako poslední část odborná způsobilost. [5] 

 

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

souvisejících zákonů., ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje práva a  povinnosti 

fyzických a  právnických osob v  oblasti ochrany a  podpory veřejného zdraví. Vymezuje 

soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a  pravomoc a  ukládá úkoly 

dalším orgánům veřejné správy v  této oblasti. [6] 

 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a  pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a  nářadí, ve 

znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády (NV) určuje poţadavky na bezpečný 

provoz a  pouţívání strojů, zařízení, přístrojů a  nářadí. V  příloze NV 378/2001 Sb. 

nalezneme poţadavky na bezpečný provoz a  pouţívání zařízení pro zdvihaní břemen, 

pojízdné zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů a  pouţívání stabilních 

skladovacích zařízení sypkých hmot. [7] 

 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a  bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  dezinfekčních 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů. NV 495/2001 Sb. určuje rozsah a  podmínky 

poskytování OOPP a  jsou zde popsány ochranné prostředky, které se pro účely toho 

nařízení nevztahují. V  příloze jsou popsány jednotlivé OOPP a  práce a  činnosti, které 

vyţadují poskytnutí ochranných prostředků. [8] 

 

 NV č. 101/2005 Sb., o  podrobnějších poţadavcích na pracoviště a  pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení upravuje podrobnější poţadavky na 

bezpečnost a  ochranu zdraví na pracovišti nebo pracovním prostředí. V  příloze tohoto 

nařízení nalezneme další podrobnější poţadavky na jednotlivá místa na pracovišti např. 

únikové cesty a  východy, střechy, stěny, podlahy, komunikace, nakládací a  vykládací 

rampy, skladování materiálu a  jiné. [9] 
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 NV č. 362/2005 Sb., o  bliţších poţadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s  nebezpečím pádu z  výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů. V  tomto nařízení se upravuje způsob organizace práce a  pracovních 

postupů, které je povinen zaměstnavatel splnit při prácích vykonávaných zaměstnance 

s rizikem pádu z  výšky nebo do volné hloubky. Toto nařízení se nevztahuje pro práce 

uvedené v § 2. V příloze jsou uvedeny další poţadavky na bezpečný provoz a  pouţívání 

technických zařízení zaměstnanci pro práci ve výškách. [10]  

 

  NV č. 591/2006 Sb., o  bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. NV upravuje 

bliţší minimální poţadavky na BOZP na staveništích. [11] 

 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení upravuje poţadavky na zajištění a  hodnocení 

zdravotních rizik, která jsou spojena s  vykonávanými pracemi a  určuje poţadavky  

na technická a  organizační opatření vedoucí k  odstranění rizikových faktorů nebo alespoň 

ke zmírnění rizik na únosnou míru, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost zaměstnanců. 

[12] 

 

3.2. Interní předpisy 

 Interní (vnitřní) předpis je neveřejný předpis, který bývá implementován  

ve společnostech. Upravuje práva a  povinnosti firemních zaměstnanců a  také pracovníků, 

kteří ve společnosti působí externě. Jako nejběţnější interní předpisy lze uvést například 

pracovní řád, organizační řád, poţární řád, poţární a  poplachové směrnice, bezpečnostní 

předpisy a  jiné.   

 

ArcelorMittal (AM) ST 008 Řízení dodavatelů / smluvních stran /   

  

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

Ostrava a.s. provozech (výrobních i  nevýrobních) a  zahrnují ty, kteří dodávají suroviny 

do provozů ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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 Pro účely tohoto standardu mohou být smluvní strany zařazeny do jedné  

z následujících čtyř kategorií: 

 

 Kat. 1  Jednotlivci najati na základě dočasných pracovních smluv pro práci  

v současných provozech, tzn. jednotlivé krátkodobé pracovní smlouvy. 

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

/montáţ/ nového zařízení, demolice atd. 

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

specifických úkolů nebo pro poskytování specifikovaných sluţeb v  rámci současných 

provozů ArcelorMittal Ostrava a.s., tzn. specifické údrţbářské práce.  

 Kat. 4  Dodavatelé zařízení, tzn. těch, kteří něco vyrobili pro ArcelorMittal Ostrava 

a.s., ale do společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. fyzicky nedocházejí. V  tomto případě je 

doprava po provedení zhotovení, výstavbě a  uvedení do provozu prováděna jinou 

společností.   

 

Pravidla týkající se všech smluvních stran  

 

 Pro všechny smluvní strany musí existovat zástupce ArcelorMittal Ostrava a.s., 

jehoţ náplní práce je stanovovat, zda smluvní strana dodrţuje smlouvu  

a  zodpovídá za zajištění efektivnosti systému řízení BOZP této smluvní strany  

ve vztahu k  dané smlouvě.   

 

 Před započetím prací na základě jakékoliv smlouvy musí všichni zaměstnanci 

smluvní strany obdrţet náleţité seznámení a  úvodní školení o  BOZP, včetně 

nouzových postupů. 

 

 Smluvní strana musí písemně stvrdit managementu ArcelorMittal Ostrava a.s.,  

ţe všechny pouţívané nástroje a  zařízení jsou z  bezpečnostního pohledu 

v  pořádku a  toto musí být kontrolováno zástupcem ArcelorMittal Ostrava a.s. [13] 
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AM ST 003 Práce ve výškách 

 

 Tato norma se zabývá prácemi vykonávanými ve výšce nebo prácemi kde hrozí pád 

do hloubky a  je doplňující pro právní předpis NV č. 362/2005 Sb. AM norma bude platit 

tehdy, pokud bude náročnější / přísnější neţ právní předpisy platné v  ČR.  

 Platná je pro všechny práce prováděné ve výšce nad 1,8  m  a  u  těchto prací bude 

vţdy zajišťována prevence proti pádu nebo ochrana před pádem. Avšak pro kaţdou práci 

ve výšce, kde je na základě analýzy rizik vyhodnoceno riziko pádu, musí být zavedena 

opatření, i  kdyţ je výška menší jak 1,8 m.  

 Na místech kde to bude účelné a  moţné, je potřeba zajistit pracovní plošiny nebo 

lešení pro bezpečné pracoviště. Ve všech ostatních případech musí být pouţita ochrana 

před pádem. Sem patří situace, během kterých je práce prováděna z  vyvýšené pracovní 

plošiny nebo osobního jeřábu/koše, s  výjimkou práce malého rozsahu na přenosných 

ţebřících.  

 Všechny osoby pouţívající ochranu proti pádu musí být kompetentní a  řádně 

proškoleny. Veškeré práce a  návštěvy na střechách (včetně čištění) vyţadují ochranu proti 

pádu. Pokud bude vyţadováno záchranné lano, toto musí kompetentní osoby zkonstruovat, 

odzkoušet a  nainstalovat. Kolektivní ochrana, jako např. záchytné sítě pod střechou, musí 

být pouţívány vţdy (mimo situaci, kdy je vhodnou analýzou rizik zjištěno, ţe to tato 

ochrana není nutná pro danou pracovní činnost). [13]  

 

ZBB 24 Osnova školení bezpečnosti práce 

  

 Školení ZBB 24 seznamuje zaměstnance externích zhotovitelů s  jednotlivými 

riziky a  specifiky pracovišť v  areálu. Kaţdý provoz má své specifika a  je nutností, aby 

všichni byli dostatečně proškolení. V  jednotlivých kapitolách tohoto školení budou 

zaměstnanci seznámeni se základními informacemi daného pracoviště, přístupovými 

cestami, průchody a  přechody na své pracoviště, vymezením pracoviště kde se mohou 

pohybovat. Dále se uvádí postup výroby v  nezbytném rozsahu, zakázané a  nebezpečné 

manipulace, které se nemohou provádět. Kaţdé pracoviště má také zákazy a  příkazy 

bezpečnostního charakteru. Nezbytnou části této osnovy jsou telefonní čísla na sloţky 

integrovaného záchranného systému a  orientační body první pomoci. A  jako jedna 
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z nejvýznamnějších částí jsou identifikovaná nebezpečí, ohroţení a  opatření  

na provozech.  

 Toto školení provádí vedoucí a  pověření zaměstnanci jednotlivých provozů  

AMO a.s. a seznamují s  ním vedoucího pracovníka externích zhotovitelů. Ti dále 

provádějí seznámení všech svých podřízených pracovníků, kteří svým podpisem stvrdí 

proškolení. [13] 

 

 Směrnice N - 0.121    

 

 Organizační směrnice stanovuje zásady pro udrţení zavedeného systému řízení 

BOZP a  prevenci rizik úrazů a  nemoci z  povolání v  AMO a.s. 

 Hlavní cíl je zajistit plnění legislativních poţadavků BOZP, poţadavků 

bezpečnostních norem AMO a.s. a  ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu 

bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci.    

 Mezi stěţejní body organizační směrnice patří: hodnocení a  řízení rizik, výcvik  

a odborná způsobilost, konzultace a  komunikace, právní a  jiné poţadavky BOZP, 

odpojování a  zajišťování agregátů, stavební montáţní a  udrţovací práce, práce ve výšce  

a nad volnou hloubkou, lešení, havarijní připravenost (lékařská a  technická první pomoc), 

stísněné prostory, audity na dílnách a  kontrolní činnost v  oblasti BOZP, evidence  

a šetření pracovních úrazů a  uchovávání dokumentů. [13]  

 

Vzájemné podmínky smluvních stran (VPSS) 

 

 Těmito podmínkami jsou dány vzájemné smluvní vztahy mezi objednatelem 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a dodavatelem. Tyto smluvní vztahy budou podrobněji 

rozebrány v dalších z kapitol.  
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4. ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 V  této kapitole bude představena současně největší hutní společnosti v  České 

republice.  

4.1. Historie společnosti  

 Rokem 1942 se začala psát historie doposud největší hutní společnosti České 

republiky. V  tehdejší době se Vítkovické ţelezárny z  důvodu omezeného místa ve městě 

rozhodly započít výstavbu jiţního závodu v  oblasti Ostrava Kunčice. O  pár let později 

bylo přijato rozhodnutí o  začátku výstavby ještě součástí Vítkovických ţelezáren.  

Koncem roku 1951 došlo k  osamotnění společnosti a  vznikla Nová Huť Klementa 

Gottwalda. 

 

 

 

Obrázek 1: Výstavba správní budovy ředitelství v roce 1951 [14] 
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Obrázek 2: Chladící věţ elektrárny [14] 

 

Obrázek 3: Výstavba koksovny [14] 

 

 

 V  rozpětí let 1951 – 1959 byla hotova první etapa podniku. V  areálu se nacházelo 

pět koksárenských baterií, čtyři siemens-martinské a  pět hlubinných pecí, dvě vysoké 

pece, válcovna trub, slévárna šedé litiny a  byla hotova část elektrárny.  

 Při výstavbách v  další etapě se převáţně rozšiřovaly kapacity výroby základních 

surovin, jako jsou surové ţelezo, ocel a  koks. V  návaznosti na to se stavěly provozy, které 

tyto základní suroviny zpracovávaly. Zprovozněna byla válcovací trať a  linka na výrobu 
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traktorových, nákladních a  osobních kol. Navyšoval se počet baterií na koksovně, přibyly 

i  nové vysoké a  sklopné pece.  

 V  letech 1967 – 1985 byly zmodernizovány martinské pece na pece tandemové. 

Velkou investicí byla výstavba středojemné válcovny, která se nachází v  jiţní části areálu 

a  stavěla se velkokapacitní koksárenská baterie.  

 

 1989 se změnil název na Nová Huť, státní 

podnik. V  tomto roce taky došlo k  významné 

technologické změně, kdy se přešlo od odlévání oceli 

do ingotu k  plynulému odlévání oceli. 

V  následujících letech aţ do roku 1999 byla 

připojena zařízení pro plynulé odlévání, první 

koncem roku 1993, druhé po čtyřech letech a  třetí 

v  roce 1999. Tyto změny přinesly především větší 

výtěţnost oceli. V  těchto letech byla taky provedena 

výstavba válcovny pro výrobu širokého, za tepla 

válcovaného pásu.  

  

 

 

 

  

 Velký milník pro společnost nastal v  roce 2003. Koncem ledna toho roku  

ji v  rámci privatizace koupil pán Lakhsmi Mittal Novou Huť a  po pár měsících změnil 

název na ISPAT Nová Huť a.s. Následující rok se název opět měnil na Mittal Steel Ostrava 

a.s. a v rámci privatizace se s několika závodů staly dceřiné podniky. Např. JÄKL Karviná, 

a.s., Nová huť Zábřeh a.s. nebo Vysoké Pece Ostrava a.s. 

 Koncem června roku 2006 se v  Ostravě vytvořil světový gigant ve výrobě oceli 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO a.s.). Po vzniku AMO a.s. se několik společností, které 

se v  roce 2004 oddělily, opět organizačně připojily ke společnosti. [14]  

 

Obrázek 4: Ocelárna - kontilití 1993 [14] 
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4.2. Závody v  AMO a.s. 

 V  areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. je několik závodů, které budou v  následujících 

kapitolách představeny.  

 

4.2.1. Koksovna – závod 10 

 Závod Koksovna v  areálu AMO a.s. je největším výrobcem koksu v  ČR. Roční 

produkci 1,5  mil. tun koksu zajišťují dvě koksárenské baterie s  pěchovaným provozem  

a jedna koksárenská baterie se sypkým provozem. Na domácí i  zahraniční trhy jsou 

úspěšně expedovány chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský 

benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou vyráběny v  chemické části závodu. 

Celá technologie koksovny je vysoce ekologizovaná a  splňuje ty nejpřísnější poţadavky.  

 

Hlavní rizika závodu: Karcinogenita (při zpracovávaní koksu vznikají karcinogenní 

látky), Popálení a  opaření (při koksování uhlí vzniká teplota aţ 1250 °C ), Poţár a výbuch 

(nebezpečí výronu koksárenského plynu), Nebezpečí přimáčknutí (pohyb velkých 

technických strojů), Prach (mletí a  manipulace s  koksem), Chemické látky (při koksování 

vznikají další produkty jako např. benzol,dehet, síra atd.)  

 

 

 

Obrázek 5: Koksovna AMO [15] 
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4.2.2. Vysoké pece – závod 12 

 Závod 12 má k  dispozici čtyři vysoké pece. Pro plnění ročních poţadavků 

odběratelů však většinou stačí provoz tří vysokých pecí, které mají roční kapacitu přes  

3 mil. tun surového ţeleza. Aţ ¾ této produkce zůstává v  areálu a  je spotřebován 

závodem 13 Ocelárna, zhruba další pětina výroby surového ţeleze je dodávána  

do společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a  při přebytku je zbytek zpevňován na licích 

strojích dle poţadavků zákazníků. Vsázka do pecí je z  největší části zajišťována spékáním 

prachových rud z  vlastního provozu Aglomerace, zbylé vsázky tvoří různé pelety  

a druhotné suroviny. Ze sousedního závodu Koksovna je dodáván vysokopecní koks, 

tekutá paliva a  část metalurgického koksu jsou kupovány z  externích zdrojů. Z  vysokých 

pecí se mimo prodej surového ţeleza taky externím zákazníkům prodává vysokopecní 

struska, která je vyuţívána hlavně jako materiál ve stavebnictví.  

 

Hlavní rizika závodu: Intoxikace oxidem uhličitým (při pohybu v  prostorách 

s  nebezpečím výskytu toxických plynů – označeno bezpečnostní značkou), Popálení nebo 

opaření (odpich surového ţeleza, propalování odpichového otvoru, údrţba hl. ţlabu, 

vedlejších ţlabů za odpichu, vytahování slitku z  vedlejších ţlabů.), Poţár nebo výbuch 

(styk kovu, strusky s  vodou), Nebezpečí vtaţení a  zachycení (rotující části zařízení, 

dopravníkových pásů, při posunu vagónů, při pohybu v  kolejišti), Prach (z  technologie při 

pohybu po pracovišti). 
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Obrázek 6: Vysoké pece AMO [15] 

 

4.2.3. Ocelárna – závod 13 

 Závod 13 Ocelárna je jednoznačně největším výrobcem oceli v  ČR. Za rok jsou 

čtyři tandemové pece schopné kyslíkovým pochodem vyrobit přes 3  miliony tun oceli. 

Ocel se musí po odpichu dohotovit na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. 

Tekutá ocel se dále odlévá na třech zařízeních závodu plynulého odlévání do bram, bramek 

nebo sochorů. Veškeré produkty výroby oceli a  kontislitků splňují poţadavky EN ISO 

9001:2000. Od roku 2003 eviduje Český úřad bezpečnosti práce závod Ocelárna jako 

,,Bezpečný podnik". 

 

Hlavní rizika závodu: Nebezpečí tlaku a  střihu (při manipulaci s  břemeny a  materiály), 

Nebezpečí vtaţení nebo zachycení (rotující části strojů a  zařízení), Popálení (způsobené 

kontaktem osob s  předměty nebo materiály s  vysokou teplotou), Mechanická nebezpečí 

(vyvolaná pádem nákladu nebo nedostatečnou stabilitou nákladu), Pád na rovině  

a  z  výšky. 
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Obrázek 7: Ocelárna AMO [15] 

 

4.2.4. Válcovny – závod 14  

 Závod 14 Válcovny zásobuje český i  zahraniční trh dlouhými a  plochými 

válcovanými výrobky určeně hlavně pro stavby a  konstrukce. Široký sortiment drátů, pásů 

a  profilů zajišťují celkem čtyři válcovací tratě.  

 Pro výrobu střední a  hrubé profilové oceli sloučí válcovací trať HCC. Mohou  

to být výrobky jako jednoduché tyče, kruhové nebo tvarové profily aţ speciální průřezy 

profilů.  

 Kontidrátová trať vyrábí ocelové dráty nebo tyče pouţívané jako výztuţ do betonu. 

Ocelový drát je válcovaný za tepla a  průměry jsou od 5,5  mm do 14 mm. 

 Středojemná válcovna vyrábí za tepla válcované dlouhé výrobky. Sortiment 

výrobků je velice široký např. profily typu I, U, IPE a  další.  

 Pásová trať P1500 vyrábí pás z  konstrukční oceli o  rozměrech 1,5 - 15 mm 

tloušťky a  740 – 1550 mm šířky. Mohou být s  hladkými povrchy nebo s  oválnými 

výstupky.  

 

Hlavní rizika závodu: Nebezpečí vtaţení nebo namotání (rotující části samotné 

technologie), Hluk (Z  technologie - Pohony, motory), Nebezpečí popálení (vysoká teplota 

válcovaného materiálu), Pád předmětů a  materiálů (jeřábové manipulace s  materiálem 

(nakládka / vykládka)). 
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Obrázek 8: Válcovna AMO [15] 

 

 

4.2.5. Údrţba  

 Závod Údrţba zajišťuje údrţbářské potřeby všech svých závodů v  AMO a.s.  

a nejen při údrţbě, ale taky se podílí na opravách, modernizacích výrobního zařízení  

a nových investičních akcí. Závod klade důraz na systém bezpečné práce a  jako její 

priority jsou sluţby nejvyšší kvality pro zákazníka.  

 

Hlavní rizika závodu: Práce s  tekutým kovem, Manipulace s  břemeny, Jeřábová 

doprava,  Práce na točivých strojích (navinutí, vymrštění materiálu, pořezání), Práce 

na elektrickém zařízení, Práce ve výšce. 

 

4.2.6. Doprava  

 Závod Doprava zajišťuje interní ţelezniční a  silniční dopravu pro přepravu mezi 

jednotlivými útvary společnosti a  taky pro externí subjekty podnikající v  areálu 

společnosti. Provozování dráţní i  silniční přepravy je podle platných předpisů v  České 

republice. V  areálu se nachází celkem 199 km kolejiště a  52,5  km silnic. Činnosti 
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provozované dopravním závodem jsou zajišťovány odborně a  zdravotně způsobilými 

osobami, kteří jsou i  speciálně proškolení v  rámci AMO a.s. Dopravní závod si v oblasti 

silniční dopravy provádí opravy a  údrţby svých vozidel včetně provádění technických 

kontrol.  

 Bezpečnost na kolejištích je zajištěna zabezpečovacím zařízením, které  

je instalováno na rizikových místech. [15]     

 

Hlavní rizika závodu: Nebezpečí stlačení, rozdrcení, naraţení (při provozu ţelezniční  

a dopravní sítě v  areálu AMO a.s. - jde o  střet vozidel silničních a  ţelezničních navzájem 

s  překáţkou a  se zaměstnancem), Pád z  výšky nebo do hloubky (výstup na vozidla vyšší 

neţ 1,5  m  a  obsluha vozů ve zvýšených prostorách např. ocelárenské mosty). 
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5. Činnosti externích firem v  areálu AMO a.s.   

 V  areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. působí nemalé mnoţství externích firem, které 

vykonávají celou řadu činností. Tyto činnosti mohou být méně i více rizikové.  

 

V  následném rozdělení jsou 4  základní typy činností externích pracovníků.  

 

a) Kapacitní výpomoci v  rámci vlastních činností společnosti AMO a.s. (agenturní 

zaměstnanci). 

b) Celoroční sluţby (specializované) – úklid, ostraha, opravy a  servis speciálních 

zařízení, vnitropodniková doprava. 

c) Stavební, montáţní a  realizační činnosti. 

d) Investiční činnost (výstavba nových technologických celků) 

 

Z  důvodu sniţování zaměstnaneckých poměru se dostává více prostoru pro externí 

zhotovitelé. V  dnešní době představují poměrně velkou část pracovníků, kteří se podílejí 

skoro na všech činnostech v  areálu. Hlavním cílem společnosti AMO a.s. je výroba 

produktů, ale je nutno zabezpečit i  fyzické práce kolem této výroby a tady vzniká prostor 

právě i  pro externí firmy. Vesměs vţdy jsou externí zhotovitelé řízení vedením společnosti 

AMO a.s. nebo vedením jednotlivých závodů. Podmínky vykonávaných prací jsou 

stanoveny smluvním vztahem a v  kaţdé smlouvě jsou uvedeny odpovědné osoby za 

bezpečnost na daném pracovišti.  

 Jako nejrizikovější jsou samozřejmě vyhodnoceny práce stavební, montáţní  

a ostatní realizační a  investiční činnosti. V  následujícím grafu můţeme vidět přibliţné 

rozdělení činností, které v  areálu externí firmy vykonávají. Největší část vykonávaných 

prací jsou montáţní práce a  s  tím všechny spojené práce.  
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Graf 1: Práce prováděné externími zhotoviteli [13] 

 ¨ 

 

 

5.1. Poţadavky na externí firmy 

 Na samotném začátku při výběru externí firmy je nutností dle české legislativy 

uspořádat výběrové řízení. Tímto je vybrán vhodný zhotovitel pro danou zakázku.  

Činnosti externích firem v  areálu AMO a.s. představují pro pracovníky zdroj 

moţného nebezpečí především, kdyţ se jejich pracoviště nachází ve výrobních halách. 

Součástí vstupu a  moţnosti práce na území AMO a.s. jsou Vzájemné podmínky 

smluvních stran, kde se definují poţadavky na práci. Tyto podmínky jsou součástí všech 

smluv o  provedení práce nebo sluţby. 

Součástí vstupu do podniku je také ohláška dováţených strojů a  zařízení nebo také 

vstup nebezpečných chemických látek. Tyto vstupy musí být odsouhlasené osobou, která 

je za danou firmu zodpovědná. 
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Vzájemné povinnosti smluvních stran v  oblastech bezpečnost a  ochrana 

zdraví při práci.  

 

Následující dokument je čerpán z  interního zdroje ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Pro účely tohoto dokumentu budou smluvní strany Smlouvy označovány jako 

„dodavatel“ a  „objednatel“. Objednatel je vţdy člen skupiny Firmy, případně jiný člen 

skupiny definovaný jako objednatel v  příslušné Smlouvě.  

Vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a  poţadavky pro poskytování sluţeb (prací) 

jsou sjednány Smlouvou mezi smluvními stranami.  

Plní-li úkoly na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a  více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o  rizicích a  vzájemně 

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci.  

Pokud se v  tomto dokumentu hovoří o  směrnicích určených číslem interního 

dokumentu a  v  průběhu plnění této Smlouvy dojde k  jejich změně či nahrazení, bude 

příslušné proškolení či seznámení dodavatele přímo a  bez dalšího odpovídat novému znění 

takovéto směrnice.  

Dodavatel je povinen přenést poţadavky objednatele vyplývající ze Smlouvy na své 

zaměstnance a  do smluv se subdodavateli, případně i  do smluv subdodavatelů s  dalšími 

subdodavateli. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „zaměstnanci dodavatele“ chápou i  

zaměstnanci dodavatelových subdodavatelů.  

Areál je pro účely tohoto dokumentu tvořen objekty, prostory a  plochami  

ve vlastnictví ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Dodavatel je povinen při provádění díla respektovat všechna hlediska a  povinnosti 

vyplývající ze zavedeného IMS certifikovaného dle ČSN EN ISO 9001 (01 0321), ČSN 

EN ISO 14001 (01 0901) a  ČSN OHSAS 18001 (01 0801), se kterými bude seznámen 

zodpovědnými zaměstnanci objednatele uvedenými ve smlouvě o  dílo a  dále je objednatel 

povinen řídit se souvisejícími interními předpisy objednatele. Při neplnění ustanovení 

tohoto bodu zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za kaţdý 

zjištěný případ. 
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I. Bezpečnost a  ochrana zdraví při práci (BOZP)  

 

  

Dodavatel je povinen spolupracovat při zpracování analýzy rizik se svými 

případnými subdodavateli.  

Dodavatel je povinen provést aktualizaci analýzy rizik v  případě změn pracovních 

podmínek na pracovišti a  tyto změny promítnout v  dokumentu rozhodném pro řízení 

BOZP pro danou akci (např. Plán BOZP).  

Dodavatel je povinen zahrnout do analýzy rizik všechna posouzená rizika včetně 

těch vyplývajících z  nakládání s  chemickými látkami a  směsmi (informace  

z bezpečnostních listů příslušné chemické látky nebo směsi).  

Dodavatel je povinen provádět tzv. Analýzu rizik na poslední chvíli (LMRA) kaţdý 

den před započetím pracovní činnosti. Soubor vyplněných formulářů bude kontrolován 

jednou týdně objednatelem. Tato analýza je přiloţena v Příloze 1. 

 

Nakládání s  chemickými látkami, REACH 

 

 Dodavatel prací je povinen vytvořit podmínky k  zajištění bezpečnosti a  ochrany 

zdraví při práci v  rámci dodavatelské dokumentace, jejíţ nedílnou součástí  

je technologický nebo pracovní postup. Dále má povinnost nahlásit dovoz chemických 

látek před započetím prací. Všechny látky musí mít dokumenty potřebné k  zajištění 

bezpečnosti, a  uvedené mnoţství. Vše musí být dáno na vědomí objednavateli před 

samotným vstupem látek do podniku a  objednavatel (uveden ve smlouvě za BOZP) tento 

vstup musí verifikovat.  

  

V  případě, ţe při plnění Smlouvy dodavatel prací (nebo jeho subdodavatel) 

pouţívá látky nebo směsi, které jsou v  Bezpečnostním listu označeny jako nebezpečné 

chemické látky nebo směsi, je podle zákona č. 258/2000 Sb. povinen mít pro  

ně zpracována písemná bezpečnostní pravidla. Dodavatel je povinen na vyţádání předloţit 

veškerou dokumentaci, která se týká nakládání s  nebezpečnými chemickými látkami,  

s biocidy pověřené osobě za ArcelorMittal Ostrava a.s., a  umoţnit kontrolu na pracovišti. 

Dodavatel se zavazuje ke shodě s  vnitrostátními, evropskými a  mezinárodními 

předpisy pro ochranu ţivotního prostředí, zejména v  souvislosti s  Nařízením (ES)  
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č. 1907/2006 Evropského parlamentu a  Rady (ES) o  registraci, hodnocení, povolování  

a omezování chemických látek – REACH, a  dále ţe v  oblasti ochrany vod a  nakládání  

s odpady získal příslušná oprávnění vydávaná správními orgány. Dle těchto podmínek  

a v souladu s  příslušnými ustanoveními REACH a  zákona č. 350/2011 Sb.  

a souvisejícími prováděcími vyhláškami se dodavatel zavazuje, ţe následným uţivatelům 

dodá pouze před registrované nebo registrované látky. 

 

Povinnosti dodavatele před započetím prací  

 

Dodavatel je před započetím prací povinen:  

 

a) zajistit provedení bezpečnostních opatření uvedených v  projektu, Smlouvě, 

protokolu o  převzetí pracoviště nebo zápisu ve stavebním, montáţním deníku nebo 

jiném dokladu,  

b) předat objednateli písemnou informaci o  rizicích, která vyplývají z  jeho 

pracovních činností a  ohroţují ţivot a  zdraví zaměstnanců objednatele.  

c) dodavatel nebo osoby provádějící jakoukoliv činnost na území AMO a.s., při které 

budou pouţívány specifické technické zařízení (jeřáby, auto jeřáby, bagry, silniční 

válce, pracovní plošiny ap.) jsou povinny tato zařízení vepsat do formuláře  

„Ohláška vstupu hmotného majetku externí firmy“ s  evidenčními čísly včetně 

platné revize popřípadě inspekční prohlídky nebo technické kontroly.  

 

Dodavatel je povinen prokazatelně seznámit své zaměstnance a  případné 

subdodavatele s  poţadavky příloh Smlouvy týkající se oblasti BOZP, poţadavky 

bezpečnosti práce, obsaţenými v  dodavatelské dokumentaci a  technologických nebo 

pracovních postupech v  rozsahu, který se jich týká. Pro kontrolu provedení tohoto 

seznámení je dodavatel povinen vést a  na vyzvání předkládat objednatelem určené osobě, 

zodpovědné za převzetí díla vyplněný a  příslušnými zaměstnanci podepsaný Evidenční 

formulář.  

Pokud jsou zaměstnanci seznamováni s  revizí dokumentu rozhodného pro řízení 

BOZP pro danou akci (např. Plán BOZP, Technologický nebo pracovní postup) má 

dodavatel povinnost tuto skutečnost uvést v  Evidenčním formuláři.  
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Tento bude dodavatelem předán při ukončení posledních výkonů na staveništi  

(tj. ukončení vedení stavebního deníku).  

Dodavatel je povinen prokazatelně seznámit své zaměstnance a  zaměstnance 

subdodavatele s  Politikou v  oblasti zdraví a  bezpečnosti práce společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 

Před zahájením prací je dodavatel povinen písemně oznámit objednateli příjmení 

zaměstnance (zaměstnanců) zodpovědného za pracovní skupinu (vedoucího pracovní 

skupiny). Totéţ je povinen provést při kaţdé změně.  

Dodavatel odpovídá za to, ţe všichni jeho zaměstnanci i  zaměstnanci případných 

subdodavatelů jsou odborně a  zdravotně způsobilí k  potřebným pracovním činnostem. 

Platné doklady o  odborné a  zdravotní způsobilosti zaměstnanců musí být uloţeny  

u  dodavatele.  

Na poţadavek objednatele a  všude tam, kde to vyplývá z  obecně platných předpisů  

a  podmínek, je dále dodavatel povinen předloţit objednateli před uzavřením smlouvy  

a na vyţádání objednatele nebo kontrolních orgánů i  v  průběhu provádění prací na díle 

průkaz platné kvalifikace k  prováděným pracím a  oprávnění k  výrobě vyhrazených 

technických zařízení. Ve zvlášť specifikovaných a  ve Smlouvě uvedených případech  

je moţné provádět práce jen za dozoru zaměstnanců odborných útvarů objednatele.  

Dodavatel se zavazuje respektovat zákon o  zaměstnanosti a  právní úpravu  

na úseku zaměstnanosti, zejména ve vztahu k  nelegální práci, zaměstnávání cizinců včetně 

plnění informačních povinností s  tím souvisejících. Za vzniklé škody či udělené sankce 

pak dodavatelé přímo odpovídají, neboť jsou vázáni k  jejich výslovnému dodrţování.  

Dodavatel je ve smyslu poznaných rizik povinen zajistit pro své zaměstnance 

příslušné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), prostředky osobního nebo 

kolektivního zajištění pro práci ve výšce a  nad volnou hloubkou, zajistit jejich pouţívání 

a  provádět stanovené kontroly (nejméně jednou týdně). Provádějí-li zaměstnanci 

dodavatele práce v  prostředí s  riziky u  něj neobvyklými, musí jim příslušné OOPP 

poskytnout objednatel.  

Všichni zaměstnanci pracující a  pohybující se v  prostorách areálu hal Firma Ostrava a.s. 

mají za povinnost pouţívat podbradní pásek k  ochranné přilbě z  důvodu zajištění větší 

bezpečnosti a  ochrany proti pádu.  
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V  případě nedodrţení tohoto rozhodnutí to bude povaţováno za nedodrţení pravidel 

bezpečnosti práce (nepouţívání OOPP).  

Dodavatel je povinen zajistit označení svých zaměstnanců (i  případných 

zaměstnanců subdodavatelů), kteří jsou oprávněni vázat a  zavěšovat břemena, 

bezpečnostní nálepkou na ochranné přilbě.  

Zajištění pracoviště při realizaci stavebních, montáţních a  udrţovacích pracích  

je povinností dodavatele (způsob ohrazení, oplocení, instalování bezpečnostního značení 

aplikací zákazových, výstraţných, příkazových a  informačních značek, atd). Dodavatel  

je povinen označit vstupy na pracoviště bezpečnostními tabulemi s  uvedením nebezpečí  

a  opatření k  minimalizaci rizik poškození zdraví formou bezpečnostních značek (symboly 

s  textem).  

Dodavatel umoţní objednateli provedení bezpečnostního auditu v  případě, ţe jej 

objednatel bude povaţovat za potřebný k  ověření skutečností vedoucích k  zajištění péče 

o  BOZP na pracovišti, případně vlastní provozovně dodavatele. Pokud jsou při 

bezpečnostním auditu zjištěny neshody a  tyto jsou uvedeny v  zápisu z  tohoto auditu  

je dodavatel povinen plnit stanovené úkoly pro odstranění těchto neshod.  

Před zahájením prací zaměstnanců dodavatelských firem zajistí objednatel 

provedení školení bezpečnosti práce v  rozsahu osnovy školení podle ZBB 24.  

 

BOZP při provádění prací 

 

 Dodavatel je povinen při provádění prací dodrţovat všechny příslušné zákony 

zmíněné v  úvodní části této práce. 

V  rámci přípravy i  realizace prací seznámí objednatel dodavatele se způsobem 

uplatňování poţadavků a  zajištění příslušných dokladů pro předmětnou činnost: 

 výkopové povolení,  

 výlukový rozkaz,  

 povolení k  výluce vnitropodnikových komunikací,  

 příkaz „B “ (na elektrické zařízení), který je u  objednatele nadále platný,  

 příkaz „P “, „V “ a  „S “ pro práce se zvýšeným nebezpečím (svařování, pálení) 

nebo v  prostorách s  nebezpečím výbuchu,  

 trhací práce,  

 zajištění práce ve výškách (poţadavky na lešení),  

 odpojování a  zajišťování strojů a  technických zařízení. 
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Poţadavky k  zajištění těchto činností je nutné uvést ve smlouvě. Vyskytnou-li se  

v průběhu realizace prací, je nutné je zaznamenat ve stavebním, montáţním deníku  

v potřebném předstihu před jejich započetím. 

Pokud bude dodavatel vykonávat práce na vyhrazených technických zařízeních 

(VTZ) a  ocelových konstrukcích, stavět lešení apod., musí dodavatel vlastnit oprávnění 

pro provádění těchto prací, vydané orgány státního odborného dozoru. 

 Zapůjčení strojního zařízení, elektromechanického, pneumatického, hydraulického 

nebo jiného nářadí bude umoţněno jen oprávněnému zaměstnanci dodavatele, kterému 

bude zároveň zapůjčen příslušný návod k  pouţívání. Zaměstnanci dodavatele nesmí výše 

uvedená zařízení objednatele pouţívat svévolně.  

Objednatel má právo ověřit, zda zaměstnanci, kteří provádějí odborné práce, 

pouţívají nebo obsluhují zařízení objednatele, mají pro tyto činnosti poţadovanou 

kvalifikaci a  zdravotní způsobilost.  

Vedoucí pracovní skupiny dodavatele je povinen ihned zastavit práci, pokud by tato 

činnost ohroţovala objednatele nebo jiného dodavatele. Zastavení práce a  jeho důvody je 

dodavatel povinen okamţitě oznámit objednateli. Rovněţ je povinen zastavit práci, pokud 

by jeho činnost ohroţovala zaměstnance objednatele nebo jiného dodavatele a  dohodnout 

s  objednatelem další postup, o  kterém je nutno učinit písemný záznam do stavebního, 

montáţního deníku. 

 

Zajištění legislativních podmínek při provádění montáţních a  údrţbářských pracích  

na vyhrazených technických zařízeních (VTZ) u  objednatele.: 

 

 Oblast plynových zařízení (PZ), 

 Oblast tlakových zařízení (TZ) 

 Oblast zdvihacích zařízení (ZZ) 

 Oblast elektrických zařízení (EZ) 
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Práce ve výškách a  nad volnou hloubkou a  zajištění osobními ochrannými 

pracovními prostředky proti pádu. 

 

Zaměstnavatel/dodavatel zajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců  

a případné subdodavatele s  veškerými interními předpisy týkající se práce ve výškách  

a nad volnou hloubkou.  

Pro kontrolu provedení tohoto seznámení je dodavatel povinen vést a  na vyzvání 

předkládat objednatelem určené osobě, zodpovědné za převzetí díla vyplněný  

a příslušnými zaměstnanci podepsaný evidenční formulář.  

Zaměstnavatel/dodavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a  povětrnostní situaci, 

umoţňovaly bezpečný pohyb a  aby byly pravidelně prohlíţeny a  zkoušeny v  souladu  

s poţadavky průvodní dokumentace.  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou pouţívány samostatně nebo v  kombinaci prvků 

a  součástí systémů a  v  souladu s  návody k  pouţívání dodanými výrobcem tak, ţe je: 

 

 zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v  němţ hrozí nebezpečí pádu  

(1,5  m  od volného okraje),  

 zaměstnanec udrţován v  pracovní poloze tak, ţe pádu z  výšky je zcela zabráněno, 

nebo  

 pád bezpečně zachycen a  zachyceného zaměstnance lze neprodleně a  bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k  zachycení pádu musí dojít  

v dostatečné výšce nad překáţkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby  

se vyloučilo zranění zaměstnance. 

 

Pokud je vyţadován pohyb mimo dosah jistícího systému nebo při přerušení tohoto 

systému, musí být zaměstnanec zajištěn pomocí záchranného nebo dvojitého lana tak, aby 

alespoň jedno z  nich bylo neustále uchyceno.  

V  případě práce na střeše je nutné zajistit zaměstnance proti pádu z  výšky, včetně 

propadnutí odborně instalovaným horizontálním lanovým systémem, pokud není stanoven 

jiný způsob zajištění.  
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Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém včetně kotevních míst musí být určen v  technologickém postupu. 

Pokud se jedná o  práce, které zpracování technologického postupu nevyţadují, určí 

prokazatelně vhodný způsob zajištění proti pádu, resp. pracovního polohování včetně míst 

kotvení odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem/dodavatelem. Místo 

kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné.  

Zaměstnanci musí být v  kaţdém okamţiku zajištěni proti pádu z  výšky, tzn. i  při 

převěšování.  

Zaměstnanci musí při práci ve výšce pouţívat ochrannou přilbu s  podbradním 

řemínkem, tzn. od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak. 

 

Ţebříky 

  

Ţebřík lze pouţit pro práci ve výšce jen v  případech, kdy pouţití jiných 

bezpečnějších prostředků není s  ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a  účelné, 

případně kdy místní podmínky týkající se práce ve výškách pouţití takových prostředků 

neumoţňují. Na ţebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

pouţití ručního nářadí. Práce, při kterých jsou pouţívány nebezpečné nástroje nebo nářadí 

(např. přenosné řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, svařovací soupravy apod.) se na 

ţebříku nesmí vykonávat.  

Při výstupu, sestupu a  práci na ţebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem  

k ţebříku a  v  kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného uchopení a  spolehlivou 

oporu, pro pohyb po ţebříku musí pouţívat vţdy jednu příčel.  

Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. 

Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v  případech, kdy stojí chodidly ve výšce 

větší neţ 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  

tj. postrojem, lanem s  tlumičem pádu. Při práci na ţebříku, kdy stojí chodidly ve výšce  

od 1,8 m do 5 m, musí být zajištěn krátkými omezujícími lany s  karabinou, pokud jsou  

v dosahu místa ukotvení. Pro práci, kterou lze vykonávat v  postavení nohou ve výšce  

do 1,8 m  pouţívat lehčené schůdky s  pracovní plošinou a  madlem.  

Zaměstnanci musí při pohybu a  práci na ţebříku pouţívat ochrannou přilbu  

s podbradním řemínkem. 
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Stavba a  pouţívání lešení  

 

Dodavatel provádí stavbu lešení dle poţadavků objednatele a  je nutno ho technicky 

dokumentovat. 

Před započetím stavby lešení je jeho dodavatel povinen projednat s  objednatelem 

jeho umístění v  poţadovaných prostorách.  

Dokončené lešení předává dodavatel objednateli. Dodavatel přidělí kaţdému lešení 

evidenční číslo. 

  

Dodavatel lešení při jeho předání umístí na lešení tabulku s  údaji:  

 

a) nosnost pracovních podlah v  kg/m2,  

b) dovolený počet současně zatíţených podlah, 

c) název a  adresa objednatele stavby lešení,  

d) způsob pouţití lešení.  

 

Dodavatel lešení garantuje objednateli bezpečné provedení lešení podle technické 

dokumentace a  platných předpisů, provádění odborných prohlídek ve 14 denních cyklech 

a  odstraňování zjištěných závad a  nedostatků.  

Dodavatel lešení po odstranění závad prokazatelně informuje objednatele stavby 

lešení o  odstranění závady.  

Po ukončení pouţívání lešení poţaduje objednatel demontáţ lešení. Dodavatel 

neprodleně lešení demontuje.  

 

Pracovní úrazy  

 

Dodavatel vede o  pracovních úrazech včetně drobných poranění evidenci v  knize 

úrazů. Za drobné poranění se povaţuje pracovní úraz, který nevyţaduje ošetření lékařem.  

Dodavatel je povinen kaţdý pracovní úraz neprodleně ohlásit na podnikový 

dispečink objednatele.  

Dodavatel je povinen kaţdou skoro nehodu, nebezpečnou situaci a  nebezpečné 

jednání neprodleně ohlásit objednateli.  
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Zjišťování příčin vzniku úrazu, sepisování Záznamu o  úrazu a  stanovení opatření 

proti opakování úrazu provádí dodavatel ve spolupráci se zástupcem objednatele.  

Zadavatel je povinen v  případě vzniku závaţného absenčního pracovního úrazu 

neprodleně prokazatelně proškolit zaměstnance dle osnov, které objednatel zapsal  

do stavebního, montáţního deníku. Za závaţný absenční pracovní úraz se povaţuje úraz  

s hospitalizací zraněného po dobu delší neţ 5 kalendářních dnů. 

 

Kontrola dodrţování povinností a  smluvní pokuty za jejich porušení  

 

 Dodavatel je povinen umoţnit funkčně oprávněným zaměstnancům objednatele, 

resp. zplnomocněným osobám objednatele, vstup na svá pracoviště (nebo pracoviště svých 

subdodavatelů) v  Areálu k  provádění kontrol zaměřených na oblast bezpečnosti práce. 

Dodavatel je povinen realizovat opatření uvedená v  zápise z  těchto kontrol.  

 Odpovědní zaměstnanci objednatele mají právo v  Areálu upozornit kaţdého 

zaměstnance dodavatele (nebo jeho subdodavatele) na zjištěné porušování bezpečnostních 

předpisů, na místě ţádat okamţité sjednání nápravy i  povinnost bezodkladně o  tomto 

provést záznam do stavebně montáţního deníku.  

 Porušení některého z  ustanovení v  tomto dokumentu můţe mít za následek  

ze strany objednatele trvalé neumoţnění dalšího vstupu, vjezdu do Areálu. V  případě 

opakovaného váţnějšího a  četnějšího výskytu porušení platných ustanovení nebude  

se dodavatelem doporučeno uzavírání další smlouvy.  

 

Povolení vstupu do Areálu bude odebráno zejména při:  

 

a) zjištění porušení předpisů v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci,  

b) zjištění poţití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky při vstupu, pobytu 

nebo výstupu z  areálu,  

c) odmítnutí dechové zkoušky na zjištění vlivu alkoholických nápojů nebo 

nepodepsání zjištěného výsledku v  kontrolní knize, 

d) zjištění zcizování majetku objednatele. 
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 Opakované porušení povinností týkající se bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, 

poţární ochrany a  ochrany ţivotního prostředí dodavatelem je povaţováno za podstatné 

porušení Smlouvy s  právem objednatele od Smlouvy odstoupit. [13] 

 

Výše a  uplatňování smluvních pokut  

 

Tabulka 1: Sazebník pokut [13] 

 

 

5.2. Školení BOZP 

 Externí firmy před zahájením prací na svém pracovišti musí absolvovat povinné 

vstupní školení BOZP, které provádí pověřená osoba z  oddělení bezpečnosti práce AMO 

a.s. Školení je zaměřeno na právní a  ostatní předpisy k  zajištění BOZP, které doplňuje 

jejich odborné poţadavky pro práci. Vztahuje se k  rizikům při práci, se kterým pracovník 

můţe přijít do styku na pracovišti. Součásti školení jsou taktéţ odstrašující případy (úrazy, 

smrtelné úrazy), které se staly v  minulosti ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Všechny provedené bezpečnostní školení musí být zaznamenány a  provedena 

dokumentace zúčastněných osob.  

 Kvartálně probíhá setkávání s  firmami a  řešení aktuálních problémů a  úskalí. 

Tyto školení probíhají s  nejdůleţitějšími zhotoviteli pro AMO a.s. Na těchto setkáních  

se prezentují výsledky BOZP za minulý kvartál, analyzují se a  vyhodnocují. Součástí 

kaţdého semináře jsou ankety pro externí zhotovitelé týkající se bezpečnosti a  ochrany 

zdraví při práci. Zástupci zhotovitelných stran mohou tímto směrem vznést své dotazy, 
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poznatky či nedostatky. Při těchto školeních jsou mnohdy přítomné i  společnosti 

zabývající se osobními ochrannými pracovními pomůckami. Prezentují a  nabízejí své 

novinky na trhu v  oblasti BOZP zhotovitelným stranám. Přítomni jsou nejen zástupci 

externích firem, ale i  vedení ArcelorMittal Ostrava a.s. v čele s generálním ředitelem  

a dále ředitel bezpečnosti, ředitelé jednotlivých závodů apod.         

   

5.3. Kontroly BOZP na stavbách 

 Kontroly na veškerých větších investičních, opravárenských i  údrţbářských akcích 

jsou pod dohledem bezpečnostního dozoru. Denně na stavbu společně se zástupci externích 

firem dochází i  pověřené osoby se zaměřením na dohled BOZP. Výstupem těchto kontrol 

jsou denní zápisy s  fotografickým záznamem a daným druhem porušení bezpečnosti práce 

či zjištěním na jednotlivých stavbách. Tyto reporty jsou zasílány na zhotovitele i  

objednatele a řešeny na kaţdodenních ranních poradách s externími firmami. 

 Pravidlem jsou i  velké kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

kterých se účastní i generální ředitel ArcelorMittal Ostrava a.s., ředitelé závodů a  

bezpečnostní technici. Tyto kontroly jsou prováděny především u velkých investičních 

akcí.     
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6. Analýza současného stavu BOZP 

 Pracovní postup stanoví zásady pro provádění analýzy rizik vzniku pracovního 

úrazu a  poškození zdraví. Rovněţ stanoví postup pro sniţování hodnot rizik, které jsou 

v  oblasti BOZP nepřijatelné.  

 Cílem je technickými, organizačními a  jinými opatřeními zajistit odstranění rizik 

nebo minimalizaci neodstranitelných rizik.  

 Analýza rizik je posloupnost logických kroků, které systematickým způsobem 

dokáţou zjistit všechna rizika na zkoumaném systému. Osoby provádějící analýzu rizik by 

měli vyuţívat jiţ dříve zjištěné data z  analýz rizik, které byly provedeny v  minulosti. 

 

Analýza rizik je sloţena z dvou základních části: 

 

Identifikace nebezpečí – zdrojů rizika, vypátrat místa, jevy a  stavy, které mohou způsobit 

poškození zdraví  

 

Hodnocení rizika – určení velikosti a  odhad pravděpodobnosti poškození na zdraví.    

 

6.1. Identifikace rizika 

Výběr zkoumaného systému a  specifikace jeho parametrů 

  

 Jako první krok analýza rizik je správný výběr a  určení zkoumaného systému, 

který bude zkoumán. Je nutno určit parametry, které mají vliv na posouzení rizik. Kaţdý 

systém je specifický a  je třeba rozhodnout, zda nebude potřeba technického specialisty, 

který má potřebné znalosti v  daném posuzovaném oboru. 

 

Výčet povolání vyskytujících se na příslušném úseku 

  

 Pro zpracování analýzy se pouţívají provozní názvy profesí. Seznam jednotlivých 

nebezpečných prací (činností) musí být přesně specifikován na konkrétní práce. Z  tohoto 
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důvodu je potřeba prvně vypsat práce (činnosti) pro profese, které se účastní všichni 

pracovníci. U  činností, které vykonávají jen někteří pracovníci je nutné napsat ke konci 

listu poznámku s  tím kdo je vykonává.  

 

Definování pracovních činnosti 

  

 Analýza je zaloţena na principu hodnocení prací, které jsou anebo nejsou 

nebezpečné. Pro systematické prozkoumávání je důleţité postupovat podle toku materiálu. 

Tento postup by měl zaručovat, ţe nebude zapomenuto na vyjmenování některé z  činností. 

Činnosti, které nebyly shledány jako nebezpečné pro ţivot nebo zdraví osob, se v  analýze 

vůbec neobjevují. Vykonávané práce jinými pracovníky (např. jeřábník x  vazač) 

hodnotíme pouze tehdy, jestli ohroţují námi hodnocené činnosti.  

 

Typy činností:  

 Rutinní – činnosti jsou na denním pořádku. Tímto mohou být povaţovány 

činnosti, které jsou vykonávány alespoň jedenkrát denně. Můţe to být i  méně 

často, pokud pracovníkovi tyto činnosti zabírají podstatnou část směny.  

 Nahodilé – činnosti jsou vykonávány pouze zřídka, ale opakují se např. 

v  týdenních intervalech. 

 Abnormální – činnosti jsou velmi neobvyklé a  těţko předvídatelné. Mohou 

nastat při mimořádných stavech či při neočekávané změně. Vyţadují 

nestandardní postupy a  nejsou zaznamenány v  ţádné dokumentaci.  

   

 Pokud je to moţné, činnosti seřazujeme podle jejich frekvence výskytu od rutinních 

aţ po ty abnormální. Z  hlediska systematické analýzy jsou jako nejrizikovější 

vyhodnoceny nahodilé činnosti, při kterých často vznikají váţná poranění.  

 

Nebezpečí – zdroj rizika 

 

   Zdroj rizika můţeme chápat jako vlastnost materiálu, zařízení nebo jevu, který má 

nepříznivé účinky na lidské zdraví. Zdroje rizik mohou být např. mechanická, tepelná, 
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elektrická, hluk, prach atd.. Vykonávané činnosti mohou vyvolávat i  více zdrojů rizik 

najednou. V  seznamu rizik se musí vţdy objevit všechny nalezené rizika.  

 

Popis ohroţení 

 

 Slouţí k  přesnému vymezení ohroţení, které má počátek při aktivaci některého 

z  nebezpečí. Tímto se taky jednoznačně určí, za jakých podmínek dochází k  ohroţení  

a co všechno musí být splněno.  

 Nutností je zahrnovat i  ohroţení, která byla jiţ někdy minimalizována. Jako příklad 

uvádím riziko hluku zařízení, které i  při pouţívání vhodných OOPP nezmizí, jelikoţ 

chrániče sluchu mohou být nepouţity.  

 

6.2. Hodnocení rizik 

Stanovení pravděpodobnosti vzniku nehodové události 

 

 Pravděpodobnost vzniku nehodové události můţeme povaţovat jako první faktor, 

který ovlivní hodnotu rizika. Hodnoty jdou od „nepravděpodobných” aţ po „očekávané“. 

Pravděpodobnost je dále počítaná z  jednotlivých sloţek, které svou kombinací vytváří 

předem danou strukturu. Ta dále slouţí jako rozhodovací kritérium pro výběr míry 

pravděpodobnosti počátku nehody. 
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Obrázek 9: Struktura pravděpodobnosti vzniku nehodové události [13] 

 

 

Rozsah pravděpodobnosti je stanoven z  těchto prvků:  

 

 Frekvence expozice nebezpečí -  „zřídka/krátké trvání” a  „časté/dlouhé trvání” 

těchto hodnot můţe nabývat a  určuje se tím doba aktivace zdroje rizika.  

  Stanovení, jak často můţe k  nehodám během expozice docházet je dán hodnotami 

- „málo”, „středně” a  „velmi”. Tímto vyjádříme, jestli po přiblíţení se zdroji rizika 

můţe docházet k  negativním jevům a  jak často.  

 Moţnost jestli je moţné se vyhnout nebezpečí či nikoli – pokud je vznik nehodové 

události mţikovou záleţitostí, tak moţnost vyhnutí zde neexistuje. V  druhém 

případě, kdy mezi nehodovou události a  expozicí na osobu uplyne určitá doba,  

je moţno zareagovat a  vyhnout se nebezpečí. 

 Určení počtu ohroţených osob – jedná se zde o  jednu či více osob, které by byly 

při vzniku nehodové události zraněny.  
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Stanovení závaţnosti rizika  

  

 Jako druhý faktor, který stanovuje hodnotu rizika je závaţnost poškození zdraví. 

Jak velký dopad bude mít nehoda na zdraví zranění osoby, nám určuje míra závaţnosti. 

Můţe nabývat hodnot „malá” aţ „značná”. V  následující tabulce je vysvětleno jakým 

způsobem se rozhoduje o  závaţnosti.  

 

 

Tabulka 2: Stanovení závaţnosti rizika [13] 

 

  



 

38 

 

Matice pravděpodobnosti a  závaţnosti  

 

 Touto maticí určíme hodnocení rizikových faktorů, kdy čím větší je 

pravděpodobnosti vzniku nehodového děje a  zároveň jeho závaţnost, tím je vyšší hodnota 

rizika (viz. Tabulka 3). 

 

Tabulka 3: Matice pravděpodobnosti a  závaţnosti [13] 

 

 

Hodnota rizika můţe nabývat hodnot:  

 

 Triviální 

 Okrajová 

 Střední 

 Značná 

 Nepřípustná 

 

Reakce na kaţdou z  nich je odlišná a  zabývá se tím následující kapitola.  

 

Počáteční hodnota rizika  

 

 Z  vloţených vstupních dat je automaticky vypočtena tzv. „počáteční hodnota 

rizika”. V  závislosti na počáteční hodnotě rizika se přistupuje k  nápravným opatřením. 

Následující Tabulka 4  stanovuje typy a  naléhavost nápravných opatření.  
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Tabulka 4: Počáteční hodnota rizika [13] 

    

 

Přijetí opatření k  nápravě 

 

 Hlavním cílem této analýzy rizik je postupně vyloučit nebo alespoň minimalizovat 

hodnotu odhalených rizik. Pro tento účel slouţí nápravná opatření, která mohou hodnotu 

počátečního rizika sniţovat. Nápravná opatření rozdělujeme na technická a  organizační.  

 

 Technická opatření – mají funkci jako bariéra mezi zdrojem rizika a  exponovanou 

osobou. V  praxi se tedy můţe jednat o  různé zámky, senzory a  čidla v  kombinaci 

s  elektronickými změnami chodu zařízení. Technickým opatřením můţe být  

i odstranění zdroje rizika nebo jeho výměna. Většinou mají schopnost hodnotu 

rizika sniţovat.  

 Organizační opatření – tyto opatření stanovují jasná pravidla v  technologických 

postupech nebo mění způsob práce. Tímto vedou ke zvýšení bezpečnosti. Pokud 

nelze aplikovat technické opatření, tak aţ potom se zavádí opatření organizační.  

 

 Při stanovování jednotlivých opatření platí jasná pravidla. Přednostně jsou vţdy 

přijímána opatření kolektivní ochrany. V  případech, kdy to není moţné, jsou zaváděny 

opatření osobní ochrany.  
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Zbytková hodnota rizika 

 

 Hodnota rizika se automaticky sniţuje po přijetí nápravných opatření. Všechny 

nápravné opatření mají však různou schopnost riziko sniţovat. Nutností je zváţit jestli 

zbytková hodnota rizika je přijatelná nebo nikoliv. Pokud je pořád nepřijatelná, tak je třeba 

sniţovat riziko i  dále. I  triviální hodnota zbytkového rizika nelze podceňovat, protoţe 

podmínky hodnoceného rizika se mohou kdykoliv změnit. [13] 

 

V Příloze č. 2  je vymodelována analýza rizik pro externí zhotovitelé sluţeb.   
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7. Statistika úrazovosti 

 V  následující kapitole bude rozebrána úrazovost zhotovitelných firem  

za posledních 5  let a  porovnána s  úrazovostí zaměstnanců AMO a.s. Tyto statistiky jsou 

vedeny především z  hlediska dlouhodobé podnikové kultury. Společnost ArcelorMittal 

Ostrava a.s. se snaţí stát jednou z  nejbezpečnějších hutních společností světa. Tudíţ 

všechny tyto podniky na světě musí vést a  pravidelně aktualizovat své statistiky nejen 

úrazů, ale také skoronehod, nebezpečného jednání a  nebezpečných situací. Společnost  

je známá tím, ţe chce jít cestou „nulové úrazovosti”.  

7.1. Rozbor úrazovosti externích firem  

 V  ArcelorMittal Ostrava a.s. došlo v  letech 2009 – 2013 k  45 úrazům  

bez pracovní absence (viz Graf 1). Úrazů s  pracovní absencí se stalo v  totoţných letech 

12 (viz Graf 2). U  absenčního úrazu dochází k  ošetření lékařem a  absence pracovníka do 

5  pracovních dnů. V  roce 2012 došlo k  1  smrtelnému úrazu, který bude následně 

podrobně rozebrán.   

 

Graf 2: Počet úrazů bez pracovní absence u  externích firem  
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Graf 3: Počet úrazů s  pracovní absencí u  externích firem  

 
 

 

 

Záznam o  smrtelném úrazu zaměstnance externí firmy z  března 2012.  

 

 Externí firma prováděla demontáţ střešního pláště na odlévárenské části střechy 

ocelárenské haly. Všichni pracovníci byli vybavení vhodnými prostředky osobního 

zajištění proti pádu z  výšky. Na střeše byl zřízen jistící systém v  podobě nataţeného 

ocelového lana podél celé opravované části. Proti pádů předmětu byly instalovány 

záchytné sítě pod celým prostorem opravy.  
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Obrázek 10: Nákres místa úrazu [13] 

 

 Při demontáţi jednoho z  plechů došlo k  nečekanému uvolnění několika kusů 

plechů současně. Jeden z  uvolněných plechů se posunul mimo vazníky, následně  

se překlopil a  propadl mezi vazníky. Během pádu přeřízl hranou záchytnou sít a  zůstal 

viset na laně cca 3 m  pod střešní krytinou. V  důsledku toho se současně propadli dva 

zaměstnanci externí firmy. Jeden zůstal zachycen prostředky osobního zajištění a  druhý 

zaměstnanec propadnul otvorem v  síti aţ na spodní úroveň odlévárny z  výšky cca 30 m. 

Postiţenému byla ihned poskytnutá první pomoc, ale mnohočetná poranění nebyla 

slučitelná se ţivotem.       
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Obrázek 11: Propadnutí ocelového plechu [13] 

 

 

Obrázek 12: Pád zaměstnance na spodní úroveň [13] 
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Hlavní příčiny úrazu: 

 

 Selhání lidského činitele – nezajištění zaměstnance externího zhotovitele 

prostředky osobního zajištění proti pádu z  výšky 

 Manipulace se střešním panelem velkých rozměrů 

 Nepředvídatelné riziko práce u  důvodu rozmanitosti střešních panelů po různých 

opravách v  minulosti.  

 

Stanovená opatření  

 

Tabulka 5: Stanovená opatření [13] 
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 Následující Graf 4  znázorňuje a  popisuje příčiny absenčních pracovních úrazů 

(PÚ) zaměstnanců externích zhotovitelů od roku 2010. V  tabulce pod grafem jsou 

rozepsány jednotlivé příčiny úrazů. 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6: Příčiny absenčních úrazů 

 

 

Graf 4: Příčiny absenčních PÚ  
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 V  následujícím Grafu 5  je vyhodnocení pokut pro externí zhotovitelé za rok 2013. 

Na pokutách bylo za rok 2013 vybráno přibliţně 490 tisíc Kč. Oproti roku 2012 se tato 

částka bezpochyby zvětšila. V  roce 2012 se eviduje částka vybraná na pokutách okolo 355 

tisíc Kč. Řádově nejvyšší udělené pokuty byly 20.000,- Kč za pozitivní zkoušku na alkohol 

v  krvi.    

 

Graf 5: Pokuty pro externí firmy 2013 
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7.2. Srovnání počtu úrazů interních a  externích pracovníků 

 V  následujícím Grafu 6 je znázorněna frekvence úrazovosti u  interních  

a externích zaměstnanců. V  závislosti na počtu odpracovaných hodin vychází z  grafu 

jasně lepší bilance pro zaměstnance AMO a.s.  

 

Frekvence úrazovosti je počítána: 

(Celkový počet absenčních úrazů za rok * 1000000) / celkový počet hodin za rok 

Příklad za rok 2013 u  externích firem: (1  * 1000000) / 1 492 253 = 0,67 

 

 

Graf 6: Frekvence úrazů za 2009-2013  

 

 

Graf 7: Počet odpracovaných hodin 2099-2013  
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 I  přesto, ţe počet odpracovaných hodin u  interních zaměstnanců je přibliţně 

v  poměru 1 /9  k  odpracovaným hodinám zaměstnancům externích firem. Je zřejmé,  

ţe dodrţování bezpečnostních předpisů a  z  toho pramenících úrazů je jednoznačně horší 

u  externích firem. 

 

 Z  následujících dvou grafu je jednoznačně patrné, ţe u  zaměstnanců AMO a.s. 

dochází k  poklesu absenčních i  neabsenčních úrazů. Na rozdíl od pracovníku externích 

firem, kde se toto číslo kaţdoročně nijak nezmenšuje. Patrné to je z  Grafu 2 a 3  

z  předchozí podkapitoly.  

 

Graf 8: Počet úrazů bez pracovní absence AMO  

   

 

Graf 9: Počet úrazů s  pracovní absencí  
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 Pro zajímavost uvádím frekvenci úrazů na jednotlivých závodech společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Mezi nejrizikovější závod můţeme jednoznačně zařadit Vysoké 

pece a  jako druhý závod s  vysokou frekvencí úrazu můţeme povaţovat koksovnu.  

 

Graf 10: Frekvence úrazů AMO 
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8. Metodická pomůcka pro externí zhotovitelé 

 Na základě vymodelované analýzy rizik a vyhodnocení získaných dat jsem 

zpracoval metodické pomůcky, které jsou zpracovány na nejrizikovější práce na staveništi 

pro externí firmy. Neslouţí jako výchozí předpis pro dané práce, ale jako pomůcka před 

započetím a  trvání vykonávané činnosti. Můţe slouţit taky při školení externích 

zhotovitelů i  s  názornými ukázkami nebezpečných situací a  jednání. V těchto 

metodických pomůckách nelze spatřovat úplný výklad právních předpisů a norem. Slouţí 

především jako základní pomůcka pro externí zhotovitelé v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Pro názornou ukázku těchto metodických pokynů jsem zpracoval v Příloze 3 

konkrétní situace na stavbách. Tyto snímky by mohly být pouţity jako pomůcky při 

školeních pro externí firmy. Nacházejí se tam situace, při kterých je BOZP porušeno, ale 

také snímky slouţící jako dobrá praxe.     

  

8.1. Práce ve výšce a  nad volnou hloubkou 

 Metodická pomůcka se věnuje základním pravidlům při práci ve výšce a  nad 

volnou hloubkou, kterými se musí externí zhotovitelé řídit. Tím se rozumí všichni 

pracovníci, kteří se podílejí na přípravě, realizaci i  kontrole práce ve výškách nebo nad 

volnou hloubkou.  

 

Právní a  interní předpisy: 

 

 NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Směrnice N - 0.121, 

 AM ST 003, 

 VPSS. 
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 Všichni pracovníci před započetím prací musí být řádně proškolení v  oblasti 

BOZP, a  to konkrétně pro práci ve výškách a  nad volnou hloubkou včetně pouţívání 

prostředků osobního zajištění.  

 Před zahájením prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou je zaměstnanec povinen 

zkontrolovat funkčnost a  kompletnost prostředků kolektivní ochrany nebo prostředků 

osobního zajištění.  

 

Práce povaţované ve výšce nebo nad volnou hloubkou jsou: 

 

 Všechny pracoviště, které se nacházejí ve výšce nad 1,5 m  nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi je volná hloubka 1,5 m, 

 Pracoviště v  jakékoliv výšce nad vodou nebo látkami ohroţující v  případě pádu 

ţivot. 

 

 Ochrana proti pádu se přednostně zajišťuje prostředky kolektivní ochrany (lešení, 

zábradlí, ohrazení, záchytné sítě, atd.). Pokud není moţné tímto způsobem zajistit 

bezpečnost osob, je nutné přejít k  zajištění proti pádu OOPP viz. Obrázek 11 a  12. 

 

 

Obrázek 13: Postroj pro práci ve výšce [20] 
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Obrázek 14: Dvoubodový spojovací prostředek [20] 

 

 Pro kotvení prostředky osobního zajištění je nutné mít správně instalovány kotvící 

oka nebo instalovány horizontální jistící systémy.  

 Všechny práce ve výšce musí být jasně specifikovány v  technologickém postupu, 

který je nedílnou součásti započetí prací.  

 V  celém areálu je nutno pouţívat při práci ve výškách trojbodový podbradní pásek 

instalovaný k  přilbě.  

 Práce na ţebříku je prováděna pouze v  případech, kdy pouţití jiných prostředků 

není moţné s  ohledem na místo výkonu práce. Při práci na ţebříku ve výšce větší neţ 

1,8 m  musí být pracovník zajištěn proti pádu OOPP.  

 Prostor pod vykonávanou práci ve výšce musí být dostatečně zajištěno vzhledem 

k  hrozícím rizikům. Zajištění nebezpečných prostorů se zajišťují opáskováním, 

vyloučením provozu nebo dozorem pověřenou osobou. 

 Za nepříznivých povětrnostních a  klimatických podmínek nesmí být práce  

ve výšce zahájena nebo se musí okamţitě přerušit. [10], [13], [16] 
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8.2. Výkopové práce 

 Metodická pomůcka se věnuje činnostem při provádění zemních prací. Především 

je zaměřena na provádění výkopových prací a  s  tím spojených povinností. 

 

Právní a interní předpisy: 

 

 NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 VPSS. 

 

 Před započetím prací je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci,  

kde je vytyčení tras a  technické infrastruktury. Určit rozmístění stavebních výkopů a  jam. 

V neposlední řadě vyznačit na terénu polohový a  výškové trasy infrastruktury.  

 Nutností je mít řádně ohraničené a  označené pracoviště proti vstupu nepovolaným 

osobám, kde budou probíhat výkopové práce. Při vstupu do takto ohraničeného pracoviště 

je nutno mít předepsané OOPP, které jsou uvedeny na bezpečnostní tabuli u  vstupu.  

 Osoby pouţívající na pracovišti stroje, musí být řádně seznámeny s  jejich obsluhou 

i  pracovními podmínkami, které mohou mít vliv na bezpečnost práce.  

 Stroje provádějící práce v  blízkosti výkopů musí mít dostatečnou vzdálenost  

od okraje výkopu, aby nedošlo ke zřícení. Vymezuje se ohroţený prostor od stroje (dosah 

stroje + 2 m).  

 Okraje výkopů musí být zajištěny vhodnou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m   

od okraje. Ve vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu se nesmí okraj výkop ničím zatěţovat.  

Je nutné zřídit bezpečný sestup a  výstup do výkopu pomocí ţebříku, schodů nebo ramp. 

 Před prvním sestupem musí být výkop prohlédnut pověřenou osobou. Při provádění 

výkopových prací ručně se osoby musí rozmístit tak, aby neohroţovaly svou bezpečnost 

navzájem. Na odlehlých pracovištích a  od hloubky 1,3 m  se nesmí pracovat samostatně.  

 Stěny výkopu je nutné zajistit proti sesunutí paţením popřípadě ochranným rámem 

či rozpěrnou konstrukcí. [10], [11]  
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8.3. Bourací práce 

 Metodická pomůcka se věnuje základním činnostem při provádění bouracích prací 

a  s  tím spojených činností.  

 

Právní a interní předpisy:  

 

 NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 NV 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 VPSS. 

 

 V  přípravě před samotným bouráním je potřeba udělat průzkum stávajícího objektu 

a  pořídit z  něho písemný zápis viz. Tabulka 7. Je potřeba mít statické posouzení bourané 

stavby a  zpracovaný technologický postup prací. 

  

Tabulka 7: Dokumentace dle druhu dotčených prvků stavební konstrukce [17] 

 

 

 Před samotným zahájením bourání je potřeba vymezit ohroţený prostor a  zajistit 

ho proti vstupu nepovolaných osob. Potřeba je zajistit i  samotné vstupy do bouraného 

objektu nebo stavby. Před zahájením prací musí být stanoven signál, který v  případě 

nebezpečí upozorní všechny pracovníky k  opuštění stavby. Všechny osoby musí být 

prokazatelně seznámeny s  tímto signálem.  

 Zahájení bouracích prací můţe provést určená osoba k  řízení bouracích prací  

a musí být dána písemným příkazem. Vybouraný materiál musí být průběţně odklízen 
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z  důvodu moţného přetěţování podlah. Nutnost zajistit stabilitu bourané konstrukce  

před přerušením.  

 Při ručním bourání se postupuje vertikálním způsobem shora dolů při bourání 

nosných konstrukcí. Musí být zajištěna bezpečnost všech osob na stavbě. Bourací práce 

musí být uzpůsobeny tak, aby nebyly ohroţeny osoby, padajícími předměty nebo 

materiálem z  pracoviště nad nimi. [3], [10], [11] 

 

8.4.      Zdvihací zařízení a  manipulace s  břemeny 

 Metodická pomůcka se věnuje základním činnostem spojené s  uţíváním 

zdvihacích zařízení a  přemísťováním břemen pomocí zdvihacích zařízení.  

 

Právní a interní předpisy: 

 

 NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 ČSN ISO 12 480-1, 

 VPSS. 

 

 Mezi základní povinnosti před zahájením prací patří odborné proškolení všech osob 

z  bezpečnostních předpisů. Provádění prací mohou vykonávat jen odborně způsobilí 

pracovníci.  

  Před zahájením prací je nutno zkontrolovat technický stav zdvihacího zařízení  

a  vázacích prostředků, které mohou být často v  neodpovídajícím stavu.  

 Při samotné manipulaci je nutno vymezit pracovní prostor (prostor pod zavěšeným 

břemenem) a  zamezit vstup nepovolaným osobám do tohoto prostoru. Všechny osoby 

musí zachovat bezpečný odstup od břemene, s  nímţ se manipuluje. Břemena v  ţádném 

případě nesmí být dopravovány nad pracovníky.  

 Jeřábník provádí manipulaci, pouze pokud má dostatečný výhled na břemeno  

a  pracovní prostor. Nemá-li dostatečný výhled, tak se řídí pokyny vazače.  

 Vazač musí být viditelně označen. V  případě vazače to je červený hák na přilbě. 

Vazač musí znát hmotnost břemene a  nosnost jeřábu aby nedošlo ke kolizi. Vazač rovněţ 

musí zvolit vhodný typ vázacího prostředku.   
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  Jeřábník nesmí v  ţádném případě opustit jeřáb, pokud je břemeno zavěšeno. Pro 

opuštění jeřábu je nutné břemeno zajistit v  bezpečné poloze, vypnout všechny motory  

a  zajistit bezpečnou polohu jeřábu.  

 V příloze 4 jsou znázorněny základní pravidla pro vázaní a stanovení nosnosti 

vázacích prostředků. [7], [18] 

 

  

 

Obrázek 15: Postavení vazače při jeřábové manipulaci [13] 
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8.5. Svařování a  nahřívání ţivic 

 Metodická pomůcka se věnuje základním poţadavkům na vybavení svářečského 

pracoviště a  poţadavkům BOZP a  PO pro samotné svařování a  řezání plamenem. 

 

Právní předpisy: 

 

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

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 ČSN 05 0601, 

 N – 3.198, 

 VPSS. 

 

 Svařovat můţe pouze odborně způsobilá osoba, která vlastní průkaz odborné 

kvalifikace svářeče (svářečský průkaz).  

 Před zahájením svářečských prací se musí vyhodnotit, jestli v  prostorách nepůjde 

o  práci se zvýšeným nebezpečím. Je nutno eliminovat všechny hořlavé látky z  okolí 

svářečského pracoviště, aby nedošlo k  poţáru. Rovněţ musí být pracoviště udrţováno 

v  pořádku, aby nedocházelo k  úrazu.  

 Svářeči i  pomocníci musí být řádně vybavení vhodnými OOPP bez jakéhokoliv 

znečištění olejem, tukem či jiným mastným prostředkem.  

 Všechna přechodná svářečská pracoviště musí být vybavena vhodnými hasicími 

přístroji dle zvláštních poţadavků.  

 Při svařování nebo řezání plamenem z  přenosných lahví, je nutno zajistit aby byly 

zajištěny proti pádu. Při svařování několika soupravami musí být dodrţena poţární 

bezpečná vzdálenost 3 m.  

 Při svařování od 2  m  výše se stanovují pod tímto místem ochranné pásma, která 

zabraňují působení ţhavých částic na hořlavé materiály. 

 Všechny svářečské soupravy a  hadice musí být udrţovány v  odpovídajícím stavu. 

Kaţdá pouţívaná hadice a její spoje se musí přezkoušet na těsnost jednou za tři 

měsíce Po skončení prací se odvezou na vyhrazené místo a  musí být zajištěny před 

manipulací nepovolanými osobami. [19]  
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9. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout účinné nástroje pro zvýšení úrovně 

bezpečnosti práce u externích zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 Prvním krokem pro návrh zlepšení byla identifikace činností, které externí firmy 

v podniku vykonávají. Pro tyto činnosti byla zpracovaná analýza rizik, která identifikovala 

nejrizikovější práce externích zhotovitelů. Na základě této analýzy rizik a zpracovaných 

statistických dat jsem vypracoval metodické pomůcky, které by měly slouţit pro externí 

dodavatelské firmy. Při tvorbě těchto metodických pomůcek jsem vycházel z analýzy rizik, 

vypracovaných statistik a z vlastních zkušenosti získaných při řešení úkolů v oblasti BOZP 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 Zpracované metodické pomůcky by mohly slouţit především jako materiál pro 

vstupní školení externích firem. Při větších opravárenských a investičních akcích by mohlo 

takovéto školení probíhat i periodicky v určitých intervalech. Z hlediska efektivity si 

dovolím tvrdit, ţe by mohlo přinést své opodstatnění.   

 Jako přínos vidím hlavně vizuálně zpracované karty s přesným popisem ohroţení  

a následným nápravným opatřením. Nutností je pracovníkům poskytnout nejen základní 

informace v oblasti BOZP, ale spíše se zaměřit na vizualizaci konkrétních problému, které 

se na stavbách vyskytují. Tímto by se mohlo těm nejrizikovějším případům předcházet. Při 

tvorbě vizuálních karet jsem taktéţ zohlednil i správně prováděné činnosti v oblasti BOZP 

a přiloţil je pod názvem „dobrá praxe“. I tato podoba snímků by mohla pracovníky 

externích firem motivovat k lepším výsledkům.      
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