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Úvod

Riziko  je  nedílnou  součástí  života.  Ve  spojení  se  zaměstnavatelem  si  lidé 

nejčastěji představí rizika oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současné době 

je  této  oblasti  věnována  stále  větší  pozornost.  Není  to  jen  z důvodu  povinnosti 

zaměstnavatelů  vyhledávat  zdroje  nebezpečí  a  snažit  se  je  odstranit,  případně 

minimalizovat na přijatelnou úroveň, ale také proto, že velké množství úrazů neprospívá 

ekonomickému růstu společnosti. 

Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  je  jednou  z oblastí,  která  vykazuje 

významnou dynamiku ve svém vývoji. Důvodem jsou výrazné pokroky vědy a techniky, 

zavádění  nových  technologií  a  s tím  souvisí  stále  se  měnící  legislativa  a  také  její 

přizpůsobování evropským normám.

Každý odpovědný manažer by měl znát možná rizika práce jeho zaměstnanců a 

zajímat se o možnosti jejich odstranění. Ve většině podniků v ČR se manažeři spoléhají 

pouze na funkční působnost bezpečnostního technika a blíže je tato oblast neoslovuje. Je 

to určitě chybou, protože společně by nalezli účinnější řešení problémových situací v této 

oblasti.  Měli  by  také  naslouchat  argumentům  zaměstnanců,  protože  oni  jsou  rizikům 

vystavováni denně, takže dokáží dobře posoudit, co vše by se mohlo stát.

Tato  práce  se  zabývá  analýzou  a  vyhodnocováním  rizik  na  pracovištích  

ve společnosti Válcovny plechu, a.s. (v průběhu zpracování práce byly přejmenovány  

na ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.). Dále jsou v práci zhodnoceny a vyčísleny náklady 

na  oblast  BOZP.  Opatření  k minimalizaci  rizik  a  návrhy  na  využívání  finančních 

prostředků jsou zařazena v závěru práce.



1 Teoretické vymezení rizik a bezpečnosti práce

1.1 Riziko

Tento  pojem  slýcháme  a  také  říkáme  poměrně  často,  ale  co  ve  skutečnosti 

znamená je těžké vyjádřit. Je to zejména proto, že každá lidská činnost je zdrojem rizik 

pro  člověka,  tím  spíše  pro  zaměstnance  v pracovním  poměru.  V podstatě  a  velmi 

zjednodušeně by se dalo říci, že při riziku je výsledek nejistý a alespoň jeden z možných 

výsledků  je  nežádoucí.  Často  se  v literatuře  vyskytují  definice,  že  se  jedná  

o pravděpodobnost či  možnost  vzniku nezdaru;  nebezpečí  negativní  odchylky od cíle; 

možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. Pozor je třeba dát 

u druhé definice, jelikož i pozitivní odchylky mohou být zdrojem rizika.

Z pohledu ekonomů bývá riziko vnímáno ve trojím smyslu. Jde o rizika měnová 

(zejména při velkém množství obchodů se zahraničím), investiční rizika a v neposlední 

řadě i rizika bezpečnosti práce. 

Každá  společnost  jakož  i  jednotlivec  mají  tendenci  rizika  snižovat  (ve většině 

případů nelze odstranit, ale pouze je redukovat na únosnou úroveň) a proto je důležitá 

jejich  analýza,  při  níž  jsou  definovány hrozby,  pravděpodobnost  jejich  uskutečnění  a 

dopadu, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Výsledky vyhodnocení rizik v podstatě 

ukážou vedení společnosti správnou cestu k jejich zvládání a k omezení jejich výskytu 

popř.  úplného zamezení  výskytu.  Samozřejmě  existují  i  rizika,  před  kterými  je  velmi 

těžké  se  bránit.  Jedná se  především o přírodní  katastrofy,  požáry,  krádeže  zařízení  či 

technologií, informace poskytnuté neoprávněné osobě, chyby obsluhy apod. Riziko se dá 

měřit  různými  způsoby,  ale  jako nejběžnější  pro určení  „stupně rizika“  se jeví  určení 

pravděpodobnosti jeho výskytu. 

Pracovní rizika jsou dána pracovními podmínkami, pracovním prostředím a vším, 

s čím zaměstnanec při práci přichází do styku. Jedná se pouze o teoretické vymezení, 

firmy si samostatně vypracovávají přehled rizik charakteristický pro její provozy.



Obvykle jsou rizika dělena do několika kategorií:

mechanická 

 představují ohrožení člověka při manipulaci s předměty,

 nejvýrazněji se projevuje ve strojírenství,

 rozumí se tímto ohrožení předměty, částmi strojů a strojních zařízení, obráběnými 

předměty, obráběcími nástroji a produkty vznikajícími při obrábění,

 pro prevenci těchto rizik je důležitá včasná identifikace zdrojů rizika a realizovat 

vhodná  bezpečnostní  opatření  k likvidaci  nebo  omezení  škodlivého  působení 

zdrojů rizika.

chemické

 setkáváme se s ním téměř při všech moderních technologických postupech,

 jedná  se  o  různé  plyny  a  páry  hořlavin,  které  mohou  být  příčinou  požárů  

resp. výbuchů,

 tato rizika představují v oblasti bezpečnosti práce rizika velmi závažná,

 především jsou rizikem různé jedy, které mohou ohrozit zdraví a život pracujících 

okamžitě nebo pozvolna.

Riziko chemické existuje od okamžiku výskytu škodlivé látky ve výrobním a pracovním 

procesu.  Aby nenastala  kontaminace ovzduší pracovišť škodlivinou vůbec nebo pouze

do výše tolerované  hygienickými  předpisy,  musí  být zavedena  opatření  bránící  jejímu 

úniku do ovzduší popř. udržení na určené výši. Často se využívá odsávání z místa vzniku, 

oddělení škodlivin do uzavřených prostorů nebo oddělení pracovníků od škodlivin.

biologická 

 jedná se o mikroorganismy, které mohou způsobit nákazu, alergii nebo by mohly 

mít toxické účinky,

 některé organismy se dále šíří jednoduše u jiných je to velice obtížné,

 v současné  době  se  vyskytují  organismy  odolné  vůči  léčivým  přípravkům  

na pracovišti a je potřeba tyto rizika začít řešit v celosvětovém měřítku, protože se 

stále objevují nové a nové škodliviny,

 ohroženi jsou zejména pracovníci ve zdravotnictví a také ti, kteří jsou v kontaktu 

se zvířaty; obecně je více ohrožen i člověk, který příliš často užívá antibiotika.

fyzikální

 bývají často spojena s nehodami,  určitými typy rakoviny,  infekcemi,  nemocemi 

dýchacího ústrojí a enviromentálními faktory,



 především  se  jedná  o  různá  záření,  hluk,  elektromagnetická  pole,  znečištění 

životního prostředí, nebezpečné výrobky, vibrace,

 těmto  vlivům  je  vystavena  i  široká  veřejnost  a  tudíž  je  vhodnějším  řešením 

ošetření této situace právním předpisem, ne vždy je to ale možné,

 je  potřeba  se  zaměřit  na  snížení  působení  elektromagnetických  polí,  které  by 

mohly být pro zdraví škodlivé,

 mikroklimatické  podmínky  –  extrémní  chlad,  horko,  vlhkost,  studené  látky  a 

prostředí, horké látky a prostředí.

Neméně významnou kategorií je i možnost kombinace rizik na pracovišti.

(Otáhal, 1996; zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; Dandová, 2003)

1.2 Kategorizace prací

Zařazení  práce  do  určité  kategorie  je  vyjádřením  míry  výskytu  faktorů,  

které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Za rozhodující se považují faktory, které při 

dané  práci  mohou  významně  ovlivňovat  nebo  ovlivňují  zdraví.  Celkem existují  čtyři 

kategorie, přičemž návrh na zařazení prací do 3. a 4. kategorie zpracovává a předkládá 

zaměstnavatel do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací příslušnému orgánu 

ochrany  veřejného  zdraví,  a  to  včetně  všech  údajů  a  podkladů  rozhodných  pro  toto 

zařazení. 

Kategorie 1

Práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Kategorie 2

Práce,  při  nichž  podle  současné  úrovně  poznání  lze  očekávat  jejich  nepříznivý  vliv  

na zdraví jen výjimečně,  zejména u vnímavých jedinců.  Tedy práce,  při  nichž nejsou 

překračovány  hygienické  limity  jednotlivých  faktorů,  a  práce  splňující  kritéria  

u jednotlivých faktorů pro zařazení do této kategorie.

Kategorie 3

Práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity nebo splňují kritéria pro zařazení 

stanovená  pro  jednotlivé  faktory.  Přičemž  expozice  zaměstnanců  faktorům  není 

spolehlivě  snížena  na úroveň stanovenou hygienickými  limity  a  pro zajištění  ochrany 

zdraví je nezbytné použití osobních ochranných pracovních prostředků, organizační a jiná 



ochranná  opatření.  Jedná  se  o  práce,  při  nichž  dochází  opakovaně  k výskytu  nemocí 

z povolání.

Kategorie 4

Práce,  při  nichž  je  vysoké  riziko  ohrožení  zdraví,  které  nelze  zcela  vyloučit  ani  

při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

(zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Do kategorií  se  nezařezují  práce  prováděné  na  pracovištích  staveb  prozatímně 

užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.

Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání 

nebo jiné nemoci související s prací. Jedná se o práce zařazené do kategorií 3. a  4. a dále 

také práce z kategorie 2., o níž tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví.

1.3 Platná legislativa v oblasti BOZP

Veškerá výše zmíněná rizika se týkají široké a v dnešní době velice diskutované 

problematiky a to oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na počátku osmdesátých 

let  20.století  byla  na  konferenci  mezinárodní  organizace  práce  přijata  Úmluva  

o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155. V České republice byla 

ratifikována a vyšla jako vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 20/1989 Sb.. Úmluva 

se  vztahuje  na  všechna  odvětví  hospodářské  činnosti  a  řeší  vztahy  mezi  státem, 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Se vstupem ČR do Evropské unie pomalu dochází  

ke sbližování práva naší republiky s právem evropským a to pro nás v oblasti bezpečnosti 

práce  znamená  sblížení  s právem  Evropského  společenství.  Minimální  požadavky  

na  bezpečnost  stanovuje  čl.16  Směrnice  Rady  89/391/EHS  o  zavádění  opatření  

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v jehož smyslu vznikla 

třetí  samostatná  směrnice,  která  podrobně  rozebírá  tyto  požadavky  a  také  používání 

osobních ochranných prostředků. Vyžaduje řešení zásadních otázek v oblastech:

 odstraňování  existujících  rizik,  případně  jejich  snížení  na  přijatelnou 

úroveň,

 hodnocení a provádění identifikace rizik,

 projednávání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci,

 zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích,



 školení a informování zaměstnanců o rizicích, která by je mohla ohrozit 

nebo je na jejich pracovištích přímo ohrožují,

 zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Požadavky  evropských  směrnic  jsou  náročnější,  ale  jsou  postupně  zaváděny  

do předpisů jednotlivých národů. Dodržování nebo spíše přechod na nové podmínky dané 

společenstvím  může  znamenat  pro  firmy  nemalé  náklady.  Další  důležité  směrnice 

stanovují opatření pro ženy po porodu, těhotné ženy nebo kojící zaměstnankyně. Také se 

zabývají stejným odměňováním mužů a žen za práci a rovnými podmínkami mužů a žen, 

pokud  jde  o  přístup  k zaměstnání,  odbornému  vzdělání,  postupu  v zaměstnání  a  

o pracovní podmínky apod.

V současném právním systému České  republiky  je  důležitým předpisem zákon 

č.262/2006 Sb., zákoník práce. Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu 

závislé  práce  mezi  zaměstnanci  a  zaměstnavateli  (pracovněprávní  vztahy),  vztahy 

kolektivní  povahy,  zpracovává  příslušné  předpisy  Evropského  společenství,  upravuje  

i některé právní vztahy před vznikem pracovně právních vztahů. Část pátá zákoníku práce 

je věnována problematice Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

 §101  říká,  že  zaměstnavatel  je  povinen  zajisti  bezpečnost  a  ochranu  zdraví 

zaměstnanců  při  práci  s ohledem na  rizika  možného  ohrožení  jejich  života  a  zdraví,  

která se týkají výkonu práce. Tato povinnost se vztahuje i na všechny osoby, které se  

na  pracovišti  vyskytují  s vědomím  zaměstnavatele.  Náklady  spojené  se  zajišťováním 

BOZP hradí zaměstnavatel.

Zákoník  práce  ještě  před  deseti  lety  neobsahoval  žádné  samostatné  ustanovení 

týkající se prevence rizik. Tento nedostatek byl odstraněn harmonizační novelou zákoníku 

práce,  která byla  provedena zákonem č.  155/2000 Sb. Mimo jiné stanoví, že prevencí 

rizik se rozumí 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  působení  neodstranitelných  rizik.  Zaměstnavatel  je  povinen 

soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek,  zjišťovat  jejich  příčiny  a  zdroje.  Na  základě  tohoto  zjištění  vyhledávat  a 

hodnotit  rizika  a  přijímat  opatření  k jejich  odstranění  a  provádět  taková  opatření,  

aby  následně  mohly  být  pracoviště  zařazeny  z rizikových  do  nižší  kategorie.  Není-li 

možné  rizika  odstranit,  je  zaměstnavatel  povinen  je  vyhodnotit  a  přijmout  opatření 

k omezení  jejich  působení,  aby  ohrožení  bezpečnosti  a  zdraví  zaměstnanců  bylo 



minimalizováno.  Stanoveny jsou zde i  všeobecné  preventivní  zásady,  jimiž  se rozumí 

omezování  vzniku  rizik,  odstraňování  rizik  u  zdroje  jejich  původu,  přizpůsobování 

pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů 

práce na jejich zdraví, nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a 

pracovními postupu atd. Všechny tyto informace najdeme v §102.

§103  upravuje  povinnosti  zaměstnavatele  v oblasti  BOZP.  Osobní  ochranné 

pracovní prostředky,  pracovní oděvy a obuv, mycí,  čistící   a dezinfekční prostředky a 

ochranné  nápoje  jsou  zakotveny  v následujícím  paragrafu.  Neméně  důležitým  je  

§105  o  povinnostech  zaměstnavatele  při  pracovních  úrazech  a  nemocech  z povolání. 

V dalších paragrafech zákoník práce upravuje práva a povinnosti zaměstnance nebo právo 

zaměstnanců  účastnit se řešení otázek BOZP.

Nejen při  práci  se  lze  setkat  s rizikem a  z toho důvodu u nás  existuje  zákon  

o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn 

činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a 

zabránění  šíření  infekčních  a  hromadně  se  vyskytujících  onemocnění.  Hodnocením 

zdravotních  rizik  je  posouzení  míry  závažnosti  zátěže  populace  vystavené  rizikovým 

faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života.

Zákon  č.  20/1966  Sb.,  Národního  shromáždění  ČSSR,  o  péči  a  zdraví  lidu.  

§9 - Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci 

včetně  ochrany zdraví  zaměstnanců  před  nemocemi  z  povolání  a  jinými  poškozeními 

zdraví  z  práce  a  prevenci  úrazů.  §35a  -  Zařízení  závodní  preventivní  péče  provádějí 

odbornou  poradní  činnost  v  otázkách  ochrany  a  podpory  zdraví  a  sociální  pohody 

zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních 

podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, 

zajišťují  poskytnutí  první  pomoci  zaměstnancům,  spolupracují  s  příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory 

zdraví. §40 - Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní 

péči.  Bližší  podmínky  poskytování  závodní  preventivní  péče  stanoví  ministerstvo 

zdravotnictví vyhláškou.

Ochrana  zdraví  zaměstnanců  je  upravena  nařízením  vlády  č.  495/2001  Sb.,  

o  poskytování  OOPP,  jimiž  se  stanoví  rozsah  a  konkrétní  podmínky  týkající  se 



poskytování  OOPP,  mycích,  čistících  a  dezinfekčních  prostředků.  Samozřejmostí  je 

seznámení zaměstnanců s podmínkami použití, uchování, dobou použití a především se 

způsobem použití daných prostředků. 

Pro oblast průmyslu nelze opomenout nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravuje hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené 

nebo  obvyklé  pro  výkon  činnosti  zaměstnanců,  minimální  rozsah  opatření  k  ochraně 

zdraví  zaměstnanců  a  hodnocení  rizik  hluku  a  vibrací  pro  pracoviště.  Podle  něj  je 

povinností  zaměstnavatele  informovat  zaměstnance  o používání  výrobních  prostředků, 

zařízení  a  pracovním  nářadí,  zdrojích  hluku  na  pracovišti,  o  opatřeních  přijatých 

k omezení  hluku,  správném  používání  OOPP  a  účelu  a  zajišťování  lékařských 

preventivních prohlídek zařízením závodní zdravotní péče.

OS  8/2006  Tvorba  provozně  bezpečnostních  pokynů  a  zásady  organizace  a 

zajištění BOZP stanovuje – Provozně bezpečnostní pokyny (PBP) jsou konkrétní pokyny 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochraně životního prostředí a požární 

bezpečnosti  uložené  zaměstnanci  jeho  nadřízenými.  Zaměstnanci  jsou povinni  se  jimi 

řídit.  Vedoucí  zaměstnanci  jsou  zodpovědní  za  vypracování  PBP  a  za  prokazatelné 

seznámení a přezkoušení zaměstnanců z těchto PBP. Rovněž zodpovídají za udržování 

PBP v aktuálním stavu.

1.4 Interní legislativa BOZP Válcovny plechu, a. s., Frýdek-Místek 

1.4.1 Organizační směrnice 68/2007 Identifikace a stanovení rizik

Tato směrnice stanoví zásady pro stanovení rizikovosti pracovišť, pro sestavení 

enviromentálních aspektů a pro posouzení  a stanovení  rizik  vzniku pracovního úrazu  

a  poškození  zdraví  a  rizik  poškození  nebo  zničení  majetku,  tj.  identifikaci  rizik  

a zhodnocení rizikovosti. Směrnice dále stanoví postup při zpracování seznamů pracovišť 

se zbytkovým rizikem a stanovení preventivních opatření k zabezpečení bezpečnosti  a 

ochraně  zdraví  při  práci  zaměstnanců  vykonávající  pracovní  činnost  na  těchto 

pracovištích.



Postup při analýze a vyhodnocení rizik podle OS 68/2007

Analýza rizikovosti pracoviště je složitou problematikou hlavně z důvodu, že zde 

pracuje velké množství zaměstnanců v různých profesích. Riziko je jiné pro vedoucího 

úseku a jiné např.  pro jeřábníka či  brusiče kovů. Pro stanovení  rizikovosti  je potřeba 

vycházet  z informací,  které  nám  poskytuje  výkresová  dokumentace  nebo  návody  

na používání materiálů či zařízení, informace o přívodu energií, rozbory příčin a zdrojů 

úrazů a vývoj úrazovosti. V neposlední řadě také informace o poškození zdraví a vývoji 

nemocí z povolání, porovnání mezi podobnými rizikovými situace spojenými s různými 

typy zařízení,  jsou-li tyto  informace dostupné, měření pracovního prostředí. Následně  

je jmenována vedoucím provozu, úseku či pracoviště, komise pro posouzení rizikovosti. 

Vedoucím komise je odpovědný zástupce provozu, pracoviště, úseku a členem komise 

jsou  jmenováni  odborní  zaměstnanci  (např.  revizní  technici),  pracovník  útvaru 

Bezpečnosti práce a zástupce výboru Dílenské organizace. 

Rizikový faktor je zdroj možného zranění nebo poškození zdraví nebo majetku. 

Povinností komise je nalézt a posoudit všechny faktory na daném pracovišti (technickém 

zařízení) a provést určení všech možných rizik. Součástí tohoto procesu je i určení všech 

zaměstnanců, kteří jsou těmito riziky ohroženi a jsou oprávněni se vyskytovat na tomto 

pracovišti.

Při vyhodnocování rizikových faktorů vycházíme ze stanovení pravděpodobnosti 

výskytu ohrožení. Tato pravděpodobnost se odhaduje na základě doby, po kterou jsou 

osoby  riziku  vystaveny;  pravděpodobnosti  výskytu  rizikové  situace  a  možnosti 

vyvarování se či možnému zmírnění následků poškození. V situaci, kdy budeme hodnotit 

rizika, je nutné si ujasnit jaká rizika jsme ochotni přijmout.   Pokud nalezneme rizika  

pro nás nepřijatelná, bude potřeba přijmout opatření k jejich odstranění nebo zmírnění  

na přijatelnou úroveň.

Tabulka 1.1: Stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika

Body f o u
1 méně než 1x za rok nepravděpodobná samozřejmé

2 1x za rok málo pravděpodobná pravděpodobné

3 1x za měsíc představitelná možné

4 1x za týden pravděpodobná nepravděpodobné

5 každý den běžná nemožné



Odhad pravděpodobnosti výskytu stanovíme dle vzorce: P = f + o + u 

f……..četnost a doba trvání vystavení osob riziku

o…….pravděpodobnost výskytu rizikové události

u…….možnost vyvarování se nebo omezení závažnosti následků

P…….pravděpodobnost výskytu ohrožení

Známe-li  podstatu  rizik,  stává  se  účinným  nástrojem  k jejich  omezení 

příp.odstranění  prevence.  Musí  být  v souladu  se  všemi  platnými  právními  předpisy  

a technickými normami, ale není zárukou úplného odstranění rizik, které v podstatě není 

zcela možné. 

Závažnost  následků  rizikových  situací  odhadujeme  v závislosti  na  ohroženém 

objektu.  Jedná-li  se  o  osobu,  majetek  či  pracovní  prostředí.  Nutností  je  zjistit,  zda 

následkem může být zranění nebo poškození zdraví a rozsah případného poškození.  

Tabulka 1.2: Závažnost následků možných  rizikových situaci

Typ následků Kategorie Popis následků

Katastrofický I smrt v důsledku úrazu, úplné zničení systému, nenahraditelné 
ztráty na životním prostředí

Kritický II těžký  úraz,  nemoc  z povolání,  rozsáhlé  poškození  systému, 
ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty

Málo významný III méně závažný úraz, první příznaky nemoci z povolání, menší 
poškození systému, finanční ztráty

Zanedbatelný IV drobný úraz, zanedbatelná porucha systému

Kombinací  dvou  předchozích  tabulek  pro  vyhodnocení  dostaneme  matici 

bodového  ohodnocení  rizika.  Nejprve  je  nutné  posoudit  dané  pracoviště  z pohledu 

výskytu možných rizik a následně si stanovíme, jaké následky tyto rizika mohou mít.  

Poté výsledek vyhledáme v matici a zjistíme, jestli tato rizika ohrožují bezpečnost celého 

systému nebo naopak.



Tabulka 1.3: Výsledná matice bodového ohodnocení rizika

P r a v d ě p o d o b n o s t    (P = f + o + u)
N á s l e d e k 3 – 4 5 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 15

IV – zanedbatelný 1 2 3 4 5
III – málo významný 2 3 4 5 6
II – kritický 3 4 5 6 7
I – katastrofický 4 5 6 7 8

Tabulka 1.4: Stupnice bodového ohodnocení rizika

Bodové rozpětí Stupnice rizik Kritéria bezpečnosti

7 – 8 nepřijatelné systém je nebezpečný – je nezbytné okamžité uplatnění 
bezpečnostních opatření, odstavení systému

5 – 6 nežádoucí systém je nebezpečný – uplatnění bezpečnostních opatření

3 – 4 mírné systém je bezpečný s uplatněním doplňkových opatření 
(školení, kontrola)

1 – 2 přijatelné systém je bezpečný – běžné postupy

V této chvíli již máme zjištěn charakter rizika na námi posuzovaném systému a je 

naší  povinností  podat  zprávu o výsledcích.  Pokud je  výsledkem našeho šetření  riziko 

nežádoucí, je nutné navrhnout opatření pro zmírnění jeho následků nebo jeho odstranění. 

Prioritní v této oblasti jsou opatření kolektivní a až pak opatření sloužící k individuální 

ochraně. 

Hodnocení rizik se provádí při zavádění nového stroje či technologie do výroby; 

po  nehodě,  úrazu;  při  zavádění  novinek  jako  třeba  noční  směna  apod.  Mělo  by  být 

prováděno pravidelně a především ne až v situaci, kdy se v daném systému stane nějaké 

zranění.  Pravidelnost  hodnocení  stanoví  vedoucí  pracovník  s ohledem  na  rizikovost 

systému a vlivy, které na něj mohou působit.

Směrnice je doplněna třemi přílohami. V příloze č.1 je schéma řízení rizik, které je 

v hlavní části směrnice stručně popsáno. Příloha č.2 obsahuje příklady rizik, rizikových 

situací  a  rizikových  událostí.  Jsou  zde  rozděleny  do  různých  kategorií  dle  potřeby 

organizace  např.  mechanická rizika,  tepelná  rizika,  elektrická  rizika a také kombinace 

rizik. Do přílohy č.3 jsou zařazeny tabulky pro posouzení rizikovosti.



1.4.2 Organizační směrnice 69/2007 Bezpečnost práce 

Pracovní  řád  a  kolektivní  smlouva  stanovují  základní  podmínky,  odpovědnost, 

povinnosti, ustanovení a práva na úseku BOZP a ne jinak je tomu v případě OS 69/2007. 

Při zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví bylo nutné stanovit práva a povinnosti 

zaměstnavatele  a zaměstnanců.  Za tímto  účelem vznikla  tato  směrnice.  Odpovědnost  

a  povinnosti  dodržování  směrnice  jsou  dány  především  Zákoníkem  práce,  kolektivní 

smlouvou,  pracovním  řádem,  popisem  pracovních  činností,  provozně  bezpečnostními 

pokyny i touto směrnicí. 

Ve směrnici je možné nalézt ustanovení v oblasti BOZP a to:

 práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a odborových orgánů,

 systém  výchovy  zaměstnanců  v oblasti  BOZP  (školení,  instruktáže  

na pracovištích, zácvik apod.),

 zápisník bezpečnosti práce,

 lékařské  preventivní  prohlídky  (vstupní  a  periodické  z důvodu  zdravotní 

způsobilosti),

 zajištění podmínek BOZP zaměstnanců cizích organizací,

 pracovní úrazy,

 registrace a evidence pracovních úrazů,

 nemoci z povolání, jejich registrace a evidence a ohrožení nemocí z povolání,

 odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání,

 hlášení  provozních nehod (havárií)  a  poruch technických zařízení,  zjišťování  a 

vyšetřování jejich příčin,

 bezpečnostní obchůzky – obchůzka mistra,

 bezpečnostní obchůzky – obchůzka CEO a odborných ředitelů,

 provádění zkoušek na zjištění vlivu alkoholu a jiných omamných látek,

 ochrana před škodlivými účinky kouření,

 dokumentace, záznamy v oblasti BOZP a doba jejich uložení.

Pracovní úraz

Úraz  se  musí  vztahovat  k plnění  pracovních  úkolů  nebo  úkonů  potřebných 

k výkonu  práce  a  úkonů  během  práce  obvyklých  a  nutných  před  započetím  

nebo ukončením práce, aby byl organizací považován za úraz pracovní. Také se může 

jednat  o  úraz,  který  utrpěl  pracovník  na  pracovišti  nebo  v prostorách  organizace  



při činnosti,  která nesouvisí s plněním pracovních úkolů. Definice pracovního úrazu se 

vztahuje rovněž na osoby, které se zdržují na pracovištích nebo v prostorách, které nejsou 

veřejně přístupny, s vědomím dané organizace. Když se stane úraz při výkonu činnosti, 

jenž je předmětem pracovní cesty zaměstnance, je považován za úraz pracovní. To se ale 

netýká úrazů při cestě do nebo ze zaměstnání.

(zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; Prachař, 2005)

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, zaměstnavatel poskytuje v rozsahu, ve kterém 

za škodu odpovídá, tyto náhrady: 

 ztrátu na výdělku,

 bolest a ztížení společenského uplatnění,

 účelně vynaložené náklady spojené s léčením,

 věcnou škodu .

Zaměstnavatel,  u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit  příčiny  

a  okolnosti  vzniku  tohoto  úrazu  za  účasti  zaměstnance,  pokud to  jeho  zdravotní  stav 

dovoluje, svědků a odborové organice nebo zástupce pro oblast BOZP. V knize úrazů je 

vedena evidence o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost 

nebo  byla  způsobena  pracovní  neschopnost  nepřesahující  3  kalendářní  dny. 

Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech a je 

povinen záznam o úrazu zaslat  stanoveným orgánům a institucím. Zákoník práce dále 

stanoví  zaměstnavateli  povinnost přijímat  opatření  proti  opakování  pracovních úrazů,  

což je i v jeho zájmu.

Pracovní úrazy se dle jejich závažnosti dělí na:

 smrtelné  –  úrazy,  jenž způsobily  smrt  ihned nebo kdykoliv  později,  nastane-li 

podle lékaře následkem tohoto úrazu,

 těžké – mají za následek ztrátu orgánu nebo jeho podstatné části, anebo takové 

poškození zdraví (včetně průmyslových otrav), které lékař označí za těžké (ztráta 

sluchu, zraku, oka, vyvolání potratu, popáleniny II. a III. stupně většího rozsahu),

 hromadné – když při téže události byly zraněny nejméně tři osoby, z nichž alespoň 

jedna těžce nebo smrtelně, nebo  bylo zraněno více než 10 osob,

 ostatní – nespadají ani do jedné z předešlých kategorií.



1.5 Ekonomický pohled na BOZP

Někteří lidé si možná myslí,  že se jedná o dvě neslučitelné oblasti, ale nyní se 

přesvědčíme, že tomu tak zdaleka není. Především co se týká oblasti prevence, jsou nutné 

nemalé náklady na její realizaci.  Nejedná se jen o náklady na prevenci, ale také o čas 

pracovníků strávený mimo pracoviště,  z důvodu školení bezpečnosti  aj.,  a samozřejmě 

jsou to náklady spojené s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Především posledním 

dvěma situacím se snaží dnešní firmy co nejlépe vyhnout a proto jsou vynakládány stále 

větší sumy do oblasti prevence.

1.5.1 Školení

Existuje několik druhů školení, která zvyšují především povědomí zaměstnanců  

o možných  chybách, následcích, rizicích a specificích jejich práce.

1) Vstupní  školení  –  seznámení  s pracovním  řádem  podniku,  s BOZP  a  PO 

v podniku, poskytováním první pomoci a chováním na pracovišti; provádí se ještě 

před nástupem na pracoviště a je nutný zápis o jeho provedení (nejčastěji provádí 

technik BOZP a PO),

2) Školení  na pracovišti  – absolvuje nový pracovník ještě před započetím prací  - 

zácvik na pracovišti, technologické postupy, návody na obsluhu strojů a zařízení 

(provede nejbližší nadřízený),

3) Periodické školení – stanoveno různě často, dle typu práce; nejméně 1x ročně a 

v případě vedoucích zaměstnanců alespoň 1x za 3 roky,

4) Mimořádné školení  – provádí  se při  změně technologických postupů,  právních 

předpisů, zavádění nové výroby, stroje apod.,

5) Poúrazové  školení  –  především  pokud  se  jedná  o  dlouhodobou  neschopnost  

po úraze, tak je nutné přeškolit všechny, kteří vykonávají stejnou nebo podobnou 

práci, aby se už tato situace neopakovala,

6) Odborná školení – musí absolvovat ti zaměstnanci, kteří prošli nějakým kurzem 

zakončeným vydáním osvědčení o způsobilosti (např. práce s jedy, řidič, jeřábník, 

svářeč,  elektrikář  apod.),  probíhají  dle  potřeby jednotlivých profesí,  zpravidla  

1x ročně,

7) Školení vedoucích pracovníků – je nutné jej provést do 3 měsíců od nástupu do 

funkce  a  následně  periodicky  opakovat  alespoň  1x  za  3  roky  nebo  v případě 



závažných  změn  (především  zákonných  předpisů);  bez  tohoto  školení  nemůže 

vedoucí (ani mistr) provádět vstupní a periodická školení podřízených.

Druhů školení je velká škála, provádějí se různě často a také něco stojí. Pokud se 

jedná o školení vstupní, periodická, na pracovišti, poúrazová a mimořádná, tak si je firmy 

zajišťují svépomocí. Především je provádí technici BOZP a PO nebo vedoucí pracovníci. 

Některá školení provádějí specializované firmy, což není zrovna levné, ale je nutné mít 

řádně  proškolené  zaměstnance.  Školení  probíhají  povětšinou  v menších  skupinkách. 

Některá musejí být z kapacitních důvodů nebo z důvodu aby mělo školení požadovaný 

efekt  rozdělena  do více  skupin.  Školení  velké  skupiny pracovníků většinou nemá ten 

správný dopad na jednotlivce. Záleží jaký způsob je pro nás výhodnější z hlediska času 

stráveného pracovníky na školeních, efektivnosti školení projevené následně na pracovišti 

nebo co nejnižší náklady.

Školení  je  vlastně  vzdělávání  pracovníků  v určitém  oboru  a  pokud  se  jim  to 

nebude stále  připomínat,  tak  již  nebudou vědět,  že  to  někdy někde slyšeli.  Nesmíme 

zapomínat, že vzdělávání je celoživotní proces a i když se nám to zdá nemožné, tak se 

stále  máme  co  učit.  Peníze  vynaložené  organizací  na  školení  zaměstnanců  by  měly 

dopadat na „úrodnou půdu“ a nastane spokojenost ze strany zaměstnavatele (že to nebylo 

zcela zbytečné) i na straně zaměstnance (dozvěděl se nové věci a především potřebné, 

zjistil jak nějaké věci fungují apod.).

1.5.2 OOPP

Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  musí  účinně  chránit  zaměstnance  

před  riziky,  nesmí  ohrožovat  jejich  zdraví,  nesmí  bránit  při  výkonu práce.  Ochranné 

prostředky musí odpovídat podmínkám na pracovišti,  musí být přizpůsobeny fyzickým 

předpokladům  jednotlivých  zaměstnanců  a  respektovat  ergonomické  požadavky  

a  zdravotní  stav  zaměstnanců.  Zaměstnanci  musí  být  řádně  seznámeni  s používáním 

OOPP. Používání  OOPP více zaměstnanci  je možné pouze v případě,  že byla  učiněna 

opatření,  která  zamezí  ohrožení  přenosnými  chorobami.  Způsob,  podmínky  a  dobu 

používání OOPP stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se 

rizik,  charakteru  a  druhu  práce  a  pracoviště  a  s přihlédnutím  k vlastnostem  těchto 

ochranných prostředků.

(zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce; Nařízení vlády č.495/2001 Sb.)



Firmy vynakládají své peníze na nákup spolehlivých a pro její provoz především 

potřebných ochranných pracovních prostředků. Další náklady spojené s touto oblasti jsou 

použity  na  jejich  skladování,  údržbu  v použitelném  stavu,  pracovníka  skladu  OOPP. 

Zaměstnanci dostávají od podniku ochranné prostředky na stanovené doby, ale v případě 

nutnosti i častěji, což rovněž vede ke zvýšení výdajů v této oblasti.

1.5.3 Zdravotní prohlídky

Organizace  jsou  ze  zákona  povinny  zajistit  svým  zaměstnancům  zdravotní 

preventivní  péči.  Před přijetím pracovníka do pracovního poměru je nutné, aby prošel 

vstupní prohlídkou, nejlépe u závodního lékaře,  pokud má firma toto zařízení závodní 

zdravotní péče. Následně je pracovníkovi vydán závodním lékařem posudek o zdravotní 

způsobilosti k dané práci.  Důležitým faktem je, že zaměstnanci neabsolvují pouze tuto 

vstupní prohlídku, ale poté i prohlídky periodické.  Jejich četnost se liší podle profesí, 

pracovního prostředí a také věku. 

Nejedná  se  o  zanedbatelnou  částku  vynaloženou  na  závodní  zdravotní  péči,  

ale  zaměstnavatel  potřebuje zdravotně způsobilé zaměstnance a tudíž  jsou tyto výdaje 

nutné. Často jsou náklady hrazeny paušální částkou každý měsíc, bez ohledu na stupeň 

využívání služeb tohoto střediska (lékaře). 

1.5.4 Pracovní úrazy

Zaměstnavatel  odpovídá  zaměstnanci  za  škodu  vzniklou  pracovním  úrazem, 

jestliže  škoda  vznikla  při  plnění  pracovních  úkolů  nebo  v přímě  souvislosti  s ním. 

Zaměstnavatel  se  zprostí  odpovědnosti  zcela,  prokáže-li,  že  škoda  vznikla  tím,  

že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy či pokyny 

k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly 

soustavně vyžadovány a kontrolovány. Případně došlo-li k úrazu v důsledků opilosti nebo 

zneužití  jiných  návykových  látek  postiženým  zaměstnancem  a  zaměstnavatel  nemohl 

škodě zabránit, ale tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. Zaměstnavatel se může 

také  zprostit  odpovědnosti  zčásti,  a  to  v případě,  že  škoda  vznikla  z důvodu počínání 

zaměstnance,  které  bylo  v rozporu  s jeho  obvyklým způsobem chování  a  je  zřejmé,  

že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal 

lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci  a zkušenostem být vědom, 

že  si  může  způsobit  újmu  na  zdraví.  Za  lehkomyslné  jednání  není  možné  považovat 

běžnou  neopatrnost  a  jednání  vyplývající  z rizika  práce.  Zprostí-li  se  zaměstnavatel 



odpovědnosti zčásti, určí zaměstnavatel část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry 

jeho zavinění (zaměstnavatel uhradí alespoň jednu třetinu škody).

Zaměstnavatel  se  nemůže  zprostit  odpovědnosti  zcela  ani  zčásti  v případě,  

kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo 

nebezpečí  přímo  hrozící  životu  nebo  zdraví,  pokud  zaměstnanec  tento  stav  úmyslně 

nevyvolal.

Druhy náhrad zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz:

1) Náhrada ztráty na výdělku,

2) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,

3) Účelně vynaložené náklady spojené s léčením,

4) Náhrady na věcnou škodu.

Zemře-li  zaměstnanec  následkem  pracovního  úrazu,  je  zaměstnavatel  povinen 

v rozsahu své odpovědnosti poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených 

s jeho léčením; náhradu přiměřených  nákladů spojených s pohřbem; náhradu nákladů  

na výživu pozůstalých; jednorázové odškodnění pozůstalých; náhradu věcné škody.

1.5.5 Nemoci z povolání

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních,  biologických  nebo  jiných  škodlivých  vlivů,  pokud  vznikly  za  podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava 

vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu 

nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Je stanoveno, že jako nemoc z povolání je uznána i nemoc 

vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, ale nejvýše tři roky před 

jejím zařazením. Uznávání nemocí z povolání provádějí výhradně zdravotnická střediska 

– střediska nemocí z povolání (23 v České republice z toho 4 v Moravskoslezském kraji).

Vznikne-li v důsledku nemoci z povolání zaměstnanci nárok na náhradu škody,  

je zaměstnavatel povinen mu poskytnout několik druhů náhrad. Zaměstnavateli nemusí 

vzniknout  povinnost  platit  všechny  náhrady,  ale  pouze  ty,  u  nichž  budou  splněny 

podmínky pro jejich vyplácení. 

1) Náhrada  za  ztrátu  na  výdělku  po  dobu  pracovní  neschopnosti  pro  nemoc 

z povolání  (za  dobu pracovní  neschopnosti  dostane  zaměstnanec  stejné peníze, 

jako by normálně pracoval),



2) Náhrada  za  ztrátu  na  výdělku  po  skončení  pracovní  neschopnosti  (tzv.  renta)

- pokud může dělat práci jen na kratší pracovní dobu apod., nevzniká ve všech 

případech NzP a přísluší pracovníkovi do 65 let věku,

3) Náhrada za bolest (tzv.bolestné) vzniká nárok prakticky vždy ,

4) Náhrada  za  ztížení  společenského  uplatnění,  v tomto  případě  musí  mít 

prokazatelný vliv na uplatnění v životě a společnosti,

5) Náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením (např. speciální obuv, 

invalidní vozíky, speciální protézy, doprava na rehabilitaci – některé jsou hrazeny 

v plné výši, jiné nikoli),

6) Náhrada  za  věcnou  škodu  –  např.  v případě,  že  postižený  NzP  nemůže 

v původním rozsahu obstarávat svoji domácnost (vykytuje se málo kdy),

7) Náhrady  pozůstalým  v případě  smrti  zaměstnance  následkem  NzP  na  pokrytí 

přiměřených nákladů na pohřeb,  nákladů na výživu pozůstalých  a  jednorázové 

odškodnění pozůstalých (stanoveno v § 378 ZP, podmínky a částka).

Na tomto místě je nutno říci,  že náhrady,  které dostává zaměstnanec z důvodu 

pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání  nevyplácí  firma pouze ze svých finančních 

prostředků,  ale  je  pro  tento  případ  pojištěna.  Každá  firma,  která  zaměstnává  alespoň 

jednoho  zaměstnance  je  ze  zákona  povinna  se  přihlásit  k pojištění  odpovědnosti  

za pracovní úrazy, což se vztahuje i na nemoci z povolání. Čtvrtletně pak odvádí určité 

procento  (promili)  ze  souhrnu  vyměřovacích  základů  všech  zaměstnanců  za  uplynulé 

čtvrtletí,  které  zaměstnavatel  v tomto  období  zaměstnával.  Sazby  pojistného  jsou 

stanoveny  ve  vyhlášce  Ministerstva  financí  č.  125/1993  Sb.  a  jsou  různé,  

dle ekonomických činností podle OKEČ. Všechny firmy,  které nebyly do 31.12. 1992 

pojištěny  u  České  pojišťovny,  a.s.  se  nyní  pojišťují  u  Kooperativy,  pojišťovny  a.s. 

Důležité  je  si  dát  pozor  a  nezpozdit  se  s platbou.  Pokud  nezaplatíte  řádně  a  včas,  

tak se pojistné zvyšuje o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. V případě nastalé 

pojistné události  jsou ve firmě vyplněny potřebné dokumenty a odeslány na pobočku 

pojišťovny.  Následně  mohou  být  uznány  náhrady  buď  v plné  výši  nebo  sníženy  

(např. z důvodu nedodržení pracovně bezpečnostních pokynů).



2 Charakteristika podniku

2.1 Historie společnosti

Základy  hutní  výroby  byly  ve  Frýdku  -  Místku  položeny  v  roce  1833,  

kdy Těšínská komora začala výstavbu nového hutního podniku v Lískovci u Frýdku - 

Místku,  na místě  zvaném “Lipina “. Karlova huť (nazvaná podle majitele,  arcivévody 

Karla)  měla  6 hamrů poháněných vodními koly.  Jejich stavba byla  dokončena v roce 

1834.  Těšínská komora  v roce  1851 přikročila  k  výstavbě  válcovny v Karlově  huti.  

V roce 1854 byla  válcovna dokončena a byl  vyválcován první plech.  Za pět  let  stál  

v Lískovci  největší  a nejmoderněji  vybavený hutní podnik Těšínské komory.   Výroba 

byla  specializována  na  výrobu  kolejnic,  kovanou  ocel  pro  výrobu  nářadí  a  nástrojů, 

vagónové  osy,  ostatní  železné  zboží,  jemné  a  kotlové  plechy.  V této  době  právě 

probíhající  průmyslová revoluce české země nevynechala,  ale byla  provázena vysokou 

pracovní  úrazovostí.  Důvodem  byly  nedostatečné  zkušenosti  a  příprava  pracovníků, 

zavádění nových technologií a zvýšený důraz na produktivitu. 

Na přelomu šedesátých let nastává největší rozmach Karlovy huti. V roce 1857 

byla postavena soustružna na opracování válců, v r. 1863 trať na komerční, hřebíkové  

a nýtové železo,  v r.  1864 byla  dána do provozu pocínovna,  následující  rok vyrostla  

v blízkosti závodu pilníkárna, roku 1868 byla dosavadní válcovna rozšířena o třetí trakt 

a roku 1872 byla vybudována slévárna, zámečnická dílna, soustružna a stolařská dílna. 

Také  dosavadní  provozy byly  modernizovány.  Roku 1863 byla  vodní  kola  nahrazena 

turbínami,  ve vlastní  cihelně  se  začaly vyrábět  cihly ke stavbě a  údržbě pudlovacích, 

svářkových a žíhacích pecí. Byly prováděny rychlé změny spojené se zaváděním nové 

techniky a nových technologií, což v podstatě neumožňuje poučit se z chyb a nedostatků 

v předcházejícím systému. Z toho vyplývají zvýšené nároky na kvalitu produktů a s tím 

spojená  spolehlivost  provozu  a  zajišťování  vysoké  bezpečnosti.  Vznikají  první 

„bezpečnostní  směrnice“  uvnitř  podniku.  Zatímco  pravděpodobnost  smrtelného  úrazu 

jednotlivce v těchto provozech klesá, dochází k výraznému nárůstu rizika ohrožení zdraví 

a životů velkého počtu pracovníků podniku, případně i obyvatel z okolí. 



Hospodářská správa železářských a důlních podniků Těšínské komory se snažila 

své  podniky  modernizovat,  aby  obstály  v  konkurenci  s  jinými,  např.  Vítkovickými 

železárnami.  Tyto  snahy však byly  nedůsledné,  protože  komorní  rada nebyla  schopna 

přikročit k centralizaci a racionalizaci výroby všech železářských závodů. 

Vypuknutí první světové války dočasně zabrzdilo normální chod závodu, výroba 

se přizpůsobila novým výrobním podmínkám a potřebám. V prvních měsících války byla 

výroba dokonce značně omezena, hlavně pro nedostatek pracovních sil. Tento stav však 

netrval dlouho. Výroba pro mírové účely byla omezena a zvyšovala se výroba související 

s válečnými dodávkami. Nejmarkantnější nárůst výroby zaznamenala mechanická dílna 

díky  zavedení  výroby  střeliva  a  válečného  materiálu.  Bezpečnost  byla  zajišťována 

dostupnými způsoby, ale nebyla dostatečná a přibyla možná ohrožení z přesunu bitevního 

pole  do  blízkosti  výrobních  hal.  Pracovalo  se  často  přesčas  a  v omezeném  počtu 

pracovníků (kteří  nebyli  odvedeni,  ženy,  mladiství),  což způsobovalo jejich vyčerpání, 

chyby  ve  výrobě  a  snižovalo  jejich  pozornost  a  z toho  vyplývalo  zvýšené  množství 

pracovních úrazů. 

V novém Československu se stala největším výrobcem jemných ocelových plechů 

právě  válcovna  v  Karlově  huti.  Koncem 20.  a  začátkem 30.  let  došlo  k  významným 

událostem. Báňská a hutní společnost uzavřela smlouvu s vídeňskou firmou C.T. Petzold 

a spol., na jejímž základě došlo k zastavení provozu petzoldových válcoven v Rotavě  

a Nýdku a v Lískovci byl postaven nový závod. Výstavba nové válcovny byla ukončena 

15. dubna 1931. Správu Karlovy huti převzala nově zřízená akciová společnost Válcovny 

plechu  se  sídlem  v  Praze.  Tato  společnost  vystoupila  ze  svazku  Báňské  a  hutní 

společnosti, která si ponechala polovinu akcií nové společnosti. Karlova huť měla v roce 

1931 starý a nový závod. 

Karlova huť se stala  v té  době největším výrobcem tenkých ocelových plechů 

nejen  v  Československu,  ale  i  v  celé  střední  Evropě.  Odbyt  stoupl  v  roce  1937  

až  na  cca  110  000  tun  jemných  plechů,  což  představovalo  téměř  75  %  veškerého 

československého odbytu.  Na vývozu tenkých plechů se Karlova huť exportovanými  

28  000  tunami  podílela  dokonce  z  83  %.  Vznikala  rizika  spojená  se  zahraničním 

obchodem,  dosud  pro  společnost  neznámá.  Nový  závod  a  technologie  používané 



v souvislosti s vývozem produktů zvýšily rizikovost pracoviště, proto vedení společnosti 

stále zdokonalovalo bezpečnostní opatření.

Léta 2. světové války vývoji závodu nic nepřinesla. Posun ve vývoji či nových 

investicích nebyl žádný. Především je zřejmé, že nevyjasněnost osudu celé společnosti  

v letech 1939 až 1941 nebyla dobrou základnou pro další rozvoj. Konec druhé světové 

války zastihl  závod v podstatě  se stejným vybavením a rozsahem výrobních zařízení, 

která zde byla po jeho rozšíření a modernizaci v roce 1931. 

K modernizaci  došlo i  v  nevýrobních  provozech.  Ve vnitropodnikové  dopravě 

byly  staré  parní  lokomotivy  nahrazeny lokomotivami  diesel-elektrickými.  Pokračovala 

rekonstrukce kolejiště a výstavba vnitropodnikových a příjezdových silnic. Postupně také 

došlo  k  obnově  a  rozšíření  rozvodného  řádu  pitné  vody.  Byla  rekonstruována  nová 

kantýna  a  budovány provozní  jídelny.  V roce  1967 byla  ukončena  výstavba  moderní 

budovy podnikového ředitelství  a současně předán do užívání nový podchod pro pěší  

pod  kolejemi  státní  dráhy.  V  roce  1968  byla  ukončena  výstavba  nové  elektrodílny,  

kde byly umístěny i prostory pro výchovu učňů. 

Nové ekonomické podmínky na počátku devadesátých let ukázaly, že některé typy 

výroby nejsou životaschopné a proto v roce 1992 došlo k jejich zastavení. 

V devadesátých létech 20. století byl podíl prodeje hotové výroby na tuzemském 

trhu 70 % z celkového objemu prodeje, pouze 30 % bylo exportováno převážně do zemí 

v rámci  dnešní  EU. Insolventnost  zákazníků na tuzemském trhu a problémy spojené  

s profinancováním výroby v letech 1999 - 2000 vedly ke snížení objemu výroby, došlo 

k poklesu objemu prodeje zboží určeného pro tuzemský trh. V roce 2001 však došlo  

k oživení trhu, růstu objemu výroby, zvyšování produktivity práce, začal opětovný boj  

o získání tuzemského odběratele. V současné době je rozdělení prodeje hotové výroby 

studené válcovny cca 40 % tuzemsko a 60 % export. Bezpečnost práce se postupně stala 

jednou z prioritních  oblastí  pro společnost.  Pravidelně  jsou  pozměňovány a  vydávány 

organizační  směrnice  Válcoven  plechu,  a.  s.,  týkající  se  oblasti  bezpečnost  práce, 

identifikace rizik a možných příčin pracovních úrazů. Zaměstnancům jsou v potřebném 

rozsahu poskytovány osobní ochranné pracovní prostředky, zvýšená pozornost je kladena 

na  kontrolní  činnost  a  pravidelně  prováděnými  školeními  s ukázkami  z praxe  



se společnost snaží zabránit pracovním úrazům. Od roku 2007 je nově spuštěna „Politika 

zdraví  a  bezpečnosti“,  platná  pro  celou  skupinu Arcelor  Mittal.  V souvislosti  s tímto 

programem  společnost  věří,  že  se  jí  podaří  snížit  úrazovost  na  minimální  úroveň, 

v nejoptimistějších prognózách se hovoří i o nulovém stavu nehod a zranění.

2.2 Vlastnictví a vedení společnosti

K 1.4. 1991 byl státní podnik Válcovny plechu převeden na formu státní akciové 

společnosti,  kde  jediným  vlastníkem  byl  stát,  zastoupený  Ministerstvem  průmyslu  

a obchodu České republiky. Válcovny plechu, a.s. byly v této době střední hutní podnik, 

který  zaměstnával  3300 zaměstnanců  se  základním předmětem činnosti  ve výzkumu  

a vývoji,  výrobě a odbytu tenkých a tlustých ocelových plechů válcovaných za tepla  

a za studena, zušlechťování a úpravě válcovaných výrobků a dalších návazných činností. 

Bylo zřejmé, že podnik musí projít procesem restrukturalizace doprovázeným zastavením 

výroby neefektivních sortimentů. Restrukturalizační program při poklesu výroby zahrnuje 

i podstatné snížení zaměstnanosti na cca 2000 zaměstnanců. Kromě vlastní racionalizace 

výrobní činnosti se tohoto stavu dosáhlo i postupným vyčleňování a privatizací různých 

činností nesouvisejících přímo s výrobou. 

V devadesátých  letech  trpěl  podnik  častými  změnami  managementu.  Rozdílné 

názory  top  managementu  vedly  ke  značné  nejistotě  týkající  se  budoucnosti.  Nejasná 

vlastnická  a  řídící  struktura tyto  problémy ještě  prohloubila.  Krize vyvrcholila  v  roce 

1999, kdy od počátku roku prudce klesala výroba a v měsíci červenci a srpnu se prakticky 

zastavila.  Mimořádná  valná  hromada  v  říjnu  1999,  měla  za  následek  stabilizaci  

a  zklidnění  vzájemných  vztahů  mezi  akcionáři.  Nová  dozorčí  rada  zvolila  nové 

představenstvo  a  následně  byl  jmenován  nový  management.  Další  vývoj  Válcoven 

plechu, a.s byl přímým odrazem těchto radikálních změn. Došlo k hluboké organizační 

restrukturalizaci,  která  měla  za  následek  snížení  počtu  řídících  úrovní  managementu  

a značnou redukci počtu zaměstnanců, který klesl na cca 1000. 

Vedení akciové společnosti věnuje mimořádnou pozornost oblasti zabezpečování 

jakosti a ochrany životního prostředí. Výrazem trvalé péče o jakost a ekologii je realizace 

a  rozvoj  systému  řízení  jakosti  a  ekologie  podle  požadavků  norem  EN  ISO  9002  



a ISO 14001. Společností RW TÜV byl v únoru 1994 udělen Válcovnám plechu, a. s., 

závodu  Válcovna  za  studena  certifikát  na  systém  řízení  jakosti  dle  EN  ISO  9001.  

V březnu 1996 byla platnost certifikátu rozšířena na závod Válcovna za tepla. Na základě 

opakovacích  auditů  a  prodlužovacího  auditu  byla  platnost  certifikátu  prodloužena  

do  března  2000.  V  březnu  roku  2000  byl  proveden  úspěšný  prodlužovací  audit  

dle EN ISO 9002. Zároveň v tomto roce představenstvo Válcoven plechu, a. s. rozhodlo 

o  zahájení  prací  na  rozšíření  stávajícího  systému  řízení  jakosti  o  systém 

environmentálního  managementu  (ekologie)  dle  EN  ISO  14001  s  cílem  certifikace  

v polovině roku 2001. V červnu 2001 byl úspěšně proveden certifikační audit systému 

environmentálního  managementu  dle  EN  ISO  14001  a  zároveň  došlo  k  prodloužení 

platnosti certifikátu dle EN ISO 9002. Vedení společnosti bude i v dalších letech oba dva 

tyto systémy udržovat a zlepšovat jejich efektivnost. 

Program restrukturalizace je východiskem pro další fungování Válcoven plechu, 

a.s. Česká republika má vysokou spotřebu domácí oceli na obyvatele. Významný podíl 

zde  hrají  i  plechy  dodávané  z  Válcoven  plechu,  a.s.,  což  přináší  dobrou perspektivu 

dalšího  růstu  podniku.  Vlivem  finančních  problémů  podniku  významně  poklesl  

v posledních letech podíl na domácím trhu. Poté, co byla v polovině roku 1999 znovu 

zahájena výroba s hlavním cílem obnovit peněžní tok, převážná část produkce byla určena 

k exportu. Podíl exportu se zvýšil až na 80% oproti polovině 90 let, kdy činil pouze 30%. 

Díky nedostatku  provozního  kapitálu  a  dodávek  surovin  se  výrazně  snížila  produkce 

speciálních ocelí.  Společnost provozovala činnost za pomoci  tollingových prostředků,  

kdy  třetí  strany  financovaly  a  převzaly  vlastnictví  surovin  a  prováděných  operací. 

Ekonomická  stabilizace  společnosti  nyní  představuje  nutnou  podmínku  toho,  aby  se 

Válcovny  staly  opět  předním  dodavatelem  českého  trhu.  Z  toho  důvodu  se  vedení 

společnosti zaměřuje na dva cíle : 

 zvýšit podíl dodávek na domácí trh,

 změnit sortiment vyráběných produktů na produkty s vyšší přidanou hodnotou,  

tj  změna  orientace  ze  stávající  výroby  nízkouhlíkových  oceli  na  výrobu 

speciálních ocelí.

Obě tyto změny by podstatným způsobem měly ovlivnit vytvářený zisk společnosti.



2.3 Současný profil společnosti

Válcovny  plechu  (VP),  akciová  společnost  sídlí  ve  Frýdku  –  Místku  v České 

republice, v Moravskoslezském kraji. Hlavním předmětem činnosti jsou válcované ploché 

výrobky za  studena.  Produkty Válcoven plechu jsou úspěšně dodávány na  tuzemský  

i mezinárodní  trh. 

Válcovny plechu, a. s. jsou 100% dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

(od 11.4. 2003 nesla název  ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., dne 28.2.2005 bylo zapsáno její 

nové jméno Mittal Steel Ostrava a.s. a po uskutečnění fúze společnosti Mittal Steel se 

společností ARCELOR byl dne 1.8.2007 zapsán současný název). K 1.4.2008 byl změněn 

název z VP, a. s. na ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. 

ArcelorMittal  je  nadnárodní  skupina,  která  je  leaderem  na  všech  velkých 

světových trzích včetně materiálu pro automobilový průmysl, stavební průmysl, výrobu 

domácích  spotřebičů  a  balení,  s  vynikajícím  výzkumem  a  vývojem,  se  značnou 

provázaností s dodávkami surovin a neobyčejně rozsáhlou distribuční sítí.  Zaměstnává 

320.000 zaměstnanců ve více než 60ti zemích. 

Společnost Válcovny plechu, a. s. má stoprocentní podíl v dceřinných společnostech:

 VP TECHNOTRON, s. r. o., Frýdek – Místek,

 VP BESS, s. r. o., Frýdek – Místek,

 Spalovna průmyslových odpadů VÁLCOVEN PLECHU,  s. r. o., Frýdek – Místek 

(sloučena s mateřskou společností VP FM ke konci roku 2007),

 NOVÁ HUŤ  - Válcovna za studena (NHVzS), s. r. o., Ostrava – Vítkovice.

VP TECHNOTRON, s. r. o., Frýdek – Místek

V této  společnosti  pracuje  přes  100  zaměstnanců  a  obrat  firmy  činí  

100 mil. Kč/rok. Zabezpečení konkurenceschopnosti řeší společnost růstem produktivity 

práce a modernizací strojního zařízení. 

Předmětem podnikání této společnosti je zámečnictví; kovoobrábění; stavba strojů 

s mechanickým  pohonem;  výroba,  instalace  a  opravy  elektrických  strojů  a  přístrojů; 

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; broušení nůžek, nožů a jednoduchých 

nástrojů; nástrojařství; zprostředkování obchodu, služeb, zakázek a reklamy; koupě zboží 



za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; činnost ekonomických a organizačních poradců 

(ve zpracování hutních materiálů); 

VP BESS, s. r. o., Frýdek – Místek 

Společnost  patří  mezi  největší  výrobní  a  opravárenské  společnosti  v okrese  

Frýdek  –  Místek.  Činnosti  společnosti  jsou  zaměřeny  na  výrobu,  montáž,  generální 

opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení, 

vyhrazených kotlů a tlakových nádob, vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových 

nádob  plyny;  kovoobraběčství;  nástrojařství;  kovářství;  slévárenství;  zámečnictví; 

zřizovaní,  montáž,  servis  a  údržba  telekomunikačních  zařízení;  zprostředkovatelská 

činnost a projektování elektrických zařízení.

Spalovna průmyslových odpadů VÁLCOVEN PLECHU, s. r. o., Frýdek – Místek

Společnost se zaměřuje na sběr a zpracování odpadů, výrobu a rozvod páry a teplé 

vody.  Koncem roku 2007 bylo ukončena fúze této společnosti.  Byla sloučena se svou 

mateřskou  společností  Válcovny  plechu,  a.  s.  Spalovna  je  závislá  na  odběru  tepla 

válcovnami.  S  ohledem  na  tyto  přímé  vazby,  závislosti  a  umístění  Spalovny  vedle 

Energetiky,  se  stala  Spalovna  průmyslových  odpadů  součástí  koncepce  rozvoje 

energetiky Válcoven plechu.

NOVÁ HUŤ – Válcovna za studena, s. r. o., Ostrava – Vítkovice 

Společnost Válcovny plechu se 1.ledna 2008 stala jediným společníkem ostravské 

firmy NOVÁ HUŤ – Válcovna za studena (NHVzS). 

Předmět  podnikání  společnosti  je  kovoobrábění;   zámečnictví;  koupě  zboží  

za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost; tváření za studena; 

poradenství  (kromě  účetního,  ekonomického  a  organizačního)  a  konzultace;  lisování, 

ražení a válcování kovů, prášková metalurgie; výroba kovového zboží; činnosti spojené 

s pronájmem nemovitostí.

Válcovny plechu, a. s., jsou majitelem kombinované ochranné známky platné pro 

ČR a Slovensko do roku 2015 a pro země INTERNATIONAL platné do roku 2016:

Obrázek 2.1: Ochranná známka



K reklamním účelům lze využít logotyp společnosti:

Obrázek 2.2: Logotyp VP

2.4 Počet zaměstnanců

K 31.12.2006   byla  ukončena  činnost  profesionální  jednotky  hasičského 

záchranného  sboru a  proběhly další  organizační  změny.  Tato  skutečnost  měla  dopad  

na pokles počtu zaměstnanců a to se projevilo už na začátku roku 2007, kdy k 1.1.2007 

byl  fyzický  stav  zaměstnanců  634.  Počet  zaměstnanců  dále  klesal,  až  k 1.1.2008  

byl počet zaměstnanců 570.

Graf 2.1: Průměrný evidenční počet zaměstnanců za období 2000 – 2007
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2.5 Pracovní úrazovost za rok 2007

V roce 2007 byl ve Válcovnách plechu, a.s evidován pouze jeden pracovní úraz, 

což  představuje  pokles  o  11  úrazů  ve  srovnání  se  stejných  obdobím minulého  roku. 

Četnost absenčních úrazů klesla z 9,5 % na 0,96%. 

Tato četnost je vypočtena jako   (2.1)   

hodiny  éodpracovan
000 000 1úrazů x počet 



Graf 2.2: Četnost absenčních úrazů ve Válcovnách plechu, a.s. 2000 – 2007
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(Zdroj: Komplexní zpráva o úrazovosti ve VP, a.s. za rok 2007)

Graf 2.3: Počet úrazů v letech 2000 – 2007
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(Zdroj: Komplexní zpráva o úrazovosti ve VP, a.s. za rok 2007)

Společnost  Válcovny  plechu  je  stoprocentním  vlastníkem  tří  společností. 

Vzhledem  k tomu,  že  do  konce  roku  2007  byla  dceřinou  společností  Spalovna 

průmyslových odpadů VP (nyní včleněna do VP, a.s.) a od začátku roku 2008 je dceřinou 

společností  NHVzS,  z tohoto  důvodu  na  tomto  místě  uvádím  pouze  srovnání  počtu 



pracovních  úrazů  Válcoven  plechu,  a.s  a  jejich  dceřiných  společností  VP  BESS  

a VP TECHNOTRON. Úrazovost se vyvíjí poměrně dobře. Došlo ke snížení počtu úrazů 

celkově,  ale  v posledních  dvou letech mírně  stoupl počet  úrazů v dceřiné společnosti  

VP BESS, s.r.o. Bylo by vhodné zjistit, zda je příčina mírného nárůstu odstranitelná.

Tabulka 2.1: Přehled počtu pracovních úrazů ve Válcovnách plechu a jednotlivých 

dceřiných společnostech v letech 2000 – 2007

 

Počet pracovních úrazů

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

VP 30 26 30 16 22 18 12 1

BESS 14 4 3 4 5 2 3 4

TECHNOTRON 1 4 4 1 1 0 0 1

celkem 45 34 37 21 28 20 15 6

Pro názornost jsem tyto údaje zpracovala do grafu 2.4.

Graf  2.4:  Přehled  úrazovosti  za  roky  2000  –  2007  ve  Válcovnách  plechu,  a.s.,  

VP BESS, s.r.o. a  VP TECHNOTRONU, s.r.o.
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V minulých  letech  docházelo  ve  Válcovnách  plechu,  a.s.  k pracovním  úrazům 

především v souvislosti s manipulací s materiálem a také při chůzi po provozu. V roce 

2007 došlo ve VP, a.s. pouze k jednomu pracovnímu úrazu a jeho příčinou byla náhlá 



zdravotní indispozice zaměstnance. Pracovní úraz se stal sice jen jeden, ale jeho léčení  

si  vyžádalo  celkem 101  prostonaných  dnů.  Pro  srovnání  –  v roce  2006  došlo  ke  12 

úrazům a vyžádaly si 589 prostonaných dní, což je přibližně 49 dní pracovní neschopnosti 

na jeden úraz. Velice pozitivním jevem je, že nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu.

ArcelorMittal  Ostrava  je  vlastníkem několika  dceřiných  společností.  Mezi  tyto 

společnosti patří i VP a z toho důvodu zde uvádím tabulku srovnávacích údajů úrazovosti 

dceřiných  společností  ArcelorMittalu  Ostrava.  Také  v těchto  společnostech  nedošlo 

v uplynulém roce k žádnému smrtelnému úrazu.

Tabulka 2.2: Přehled o úrazech v dceřiných společnostech ArcelorMittalu Ostrava

dceřiné 
společnosti

odpracované 
hodiny

počet úrazů 
absenčních

četnost 
úrazů 

absenčních
zameškané 

dny
četnost 

zameškaných dnů

NH - VzS, s.r.o. 323 508 1 3,1 42 0,13
Válcovny plechu 1 046 516 1 0,96 101 0,1
Jakl Karviná 1 304 106 3 2,3 856 0,66
NH - Ostraha 279 872 0 0 0 0
NH - Projekce 115 311 0 0 0 0
MSO Pipes & 
Tubes 1 959 545 8 4,1 498 0,25
ArelorMittal 
Ostrava 12 604 777 25 2 1930 0,15
Celkem skupina 13 266 369 38 2,2 3427 0,19

(Zdroj: Komplexní zpráva o úrazovosti ve VP, a.s. za rok 2007)

2.6 Objem výroby

V minulých letech se obchodní politika Válcoven plechu, a.s. orientovala převážně 

na oceli neušlechtilé a nízkouhlíkové. V devadesátých letech 20. století byl podíl prodeje 

hotové výroby na tuzemském trhu 70 % z celkového objemu prodeje. Pouze 30 % bylo 

exportováno,  především  do  zemí  v rámci  dnešní  Evropské  unie.  Na  tuzemském  trhu 

začaly  být  problémy s insolventními  zákazníky  a  také  s financováním výroby v letech 

1999 – 2000,  což vedlo ke snížení  objemu výroby.  Oživení  trhu nastalo v roce 2001 

společně s růstem objemu výroby a zvyšováním produktivity práce, a tak začal opětovný 

boj  o  získání  tuzemského  odběratele.  V současnosti  je  60  %  prodeje  hotové  výroby 

exportováno a 40 % prodeje realizováno v tuzemsku.

V následující tabulce uvádím přehled výroby za rok 2007.



Tabulka 2.3: Objem výroby v roce 2007

neušlechtil
é plechy

antikor. 
plechy

trafo 
plechy

dynamo 
plechy

pozinkovan
é výrobky celkem

výroba (t) 116 381,78 34,34 21 199,23 2 022,78 5 061,90 144 700,02

2.7 Výrobní program

Společnost má zaměřen svůj  výrobní program na výrobu plechů, pásu a pásky 

z ušlechtilých a neušlechtilých  ocelí, vyráběných v jakostech dle norem ČSN, ČSN EN, 

DIN, ASTM a EN dle požadavků zákazníků. Zejména se jedná o:

 plechy a pásy z ocelí pro mírný až hluboký tah válcované za studena,

 plechy a pásy z konstrukčních ocelí válcované za studena,

 páska z hlubokotažných a konstrukčních ocelí válcované za studena,

 plechy  a  pásy  z hlubokotažných,  konstrukčních  a  mikrolegovaných  ocelí 

válcované  za  tepla  (po  dohodě  možno  objednat  i  s nemořeným  povrchem  

popř. lehce převálcované za studena),

 páska  z hlubokotažných,  konstrukčních  a  mikrolegovaných  ocelí  vyráběná 

podélných dělením a válcováním za tepla,

 pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí (trafo plechů),

 pásy a páska z izotropních dynamo ocelích (bez izolace nebo s izolací),

 deformačně zpevněná vázací páska,

 žárově pozinkovaná zemnící páska a drát,

 antikorozní plechy (Cr plechy, CrNi plechy, Cenino plechy).

Výroba každého produktu skýtá určitá rizika, často specifická, pro daný provoz. 

V tomto případě se jedná o výrobu z ocelí v těžkém průmyslu. Oblast těžkého průmyslu 

je nejvíce rizikovou co se týká úrazů, často s katastrofálními následky. Hlavní příčinou 

je nedbalost a nepozornost či  ulehčování si práce,  ale v těchto provozech se provádějí 

manipulace  s několikatunovými  břemeny,  což  samo  o  sobě  skýtá  nemalé  nebezpečí. 

Nelze jednoznačně rozlišit, která výroba je nejrizikovější, protože příčiny všech možných 

rizik nemusí být známy. Může to být z důvodu nízké úrovně znalostí posuzovatele rizika, 

neznalosti prostředí či opomenutí rizika atd.



3 Postup při analýze rizikovosti pracoviště

3.1 Analýza rizik

Když  hovoříme  o  analýze  rizik,  je  tím  ve  své  podstatě  myšleno  systematické 

použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí. Výstupem analýzy je odhad rizika 

pro jednotlivce nebo skupinu. (Čermák, 2001)

Zákoník  práce  §101  stanoví  povinnost  zaměstnavateli  soustavně  vyhledávat 

nebezpečné  činitele  a  procesy  pracovního  prostředí  a  pracovních  podmínek  

a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Ve své podstatě musí zaměstnavatel vyhledávat možná 

rizika, snažit se jim předcházet, odstraňovat je nebo na přijatelnou úroveň minimalizovat 

rizika neodstranitelná.

Provádíme  vyhodnocování  rizik,  což  ale  není  konečné.  Hodnocení  musí  být 

opakováno  nejlépe  v pravidelných  intervalech.  Rizika  se  mohou  změnit  v důsledku 

zastarání  mechanismu,  zavedení  nových  technologií,  velkým  množstvím  nových 

pracovníků nebo v případě výroby nových produktů aj. 

Analýza rizik může být prováděna různými způsoby a metodami. Výběr metody 

závisí na mnoha okolnostech. Zejména se jedná o složitost výrobního procesu, rizikovost 

pracoviště,  počet  zaměstnanců  v rizikových  podmínkách,  zda  je  manipulováno 

s nebezpečnými materiály,  jaká strojní  zařízení  jsou používána a jejich množství,  jaké 

pracovní úkony jsou prováděny na pracovišti apod.

3.2 Charakteristika provozu 

Pro  analýzu  a  vyhodnocení  rizik  byla  vybrána,  po  vzájemné  konzultaci 

s vedoucím  odboru  Bezpečnosti  práce,  ochrany  a  CO  (civilní  obrany)  Bc.  Petrem 

Jemelkou, dělící  linka Žďas. Na této lince je prováděno podélné dělení, boční odstřih, 

spojování  svarem  a  třídění  svitků  z neušlechtilých  ocelí  a  křemíkových  ocelí  

pro  elektrotechniku.  Tento  provoz  byl  vybrán  z důvodu  výskytu  častých  rizik 

s katastrofálními následky při posuzování rizika před dvěma lety.



Pracovní postupy na dělící lince Žďas

Dělení na lince je prováděno v několika fázích:

 Přípravná  fáze  –  předák  linky  dostane  od  pověřeného  pracovníka  z oddělení 

koordinace  výroby  výrobní  zakázku  (popř.  i  s pracovní  kupní  smlouvou)  

a  prováděcí  plán na požadovaný produkt.  Dle předloženého prováděcího plánu 

předák  vyhledá  svitky  určené  ke  zpracování  na  lince  v  prostoru  uložení  

po předchozích operacích a zajistí jejich převoz.

 Zavedení  svitku  do linky – probíhá  zde  nasazení  svitku  na trn  odvíječky buď 

přímo nebo s odpovídajícími vložkami (závisí na vnitřním průměru). Tuto činnost 

provádí řidič – svářeč a řidič stanoviště 2, který za ni také zodpovídá. Dotykovým 

měřičem je během zpracování měřena tloušťka pásu, za což zodpovídá předák.

 Příčné dělení a svařování - po zavedení svitku do vstupní části linky provádí řidič 

stanoviště 2 na pokyn předáka na příčné nůžce odstřižení poškozených, hrubých 

konců  pásů  a  hlubokotažných  vložek  a  jejich  roztřídění  dle  jednotlivých 

jakostních  skupin.  Spojování  svitků  je  prováděno  svarem  Prelap  parametry 

uloženými  u  předáka  v tabulce  „Svařovací  údaje“.  Vše  je  následně  podrobně 

nastaveno  pomocí   programovacího  přístroje  FASE.  Za  kvalitu  svaru  a  jeho 

vizuální kontrolu zodpovídá řidič – svářeč. 

 Boční obstřih nebo podélné dělení – následuje sada tažných válců přes něž je pás 

zaveden do kotoučové nůžky, kde je prováděn obstřih na požadované rozměry. 

Tento boční obstřih  je prováděn na svitcích válcovaných za studena v šířkách  

500  –  1050  mm.  Podélné  dělení  se  provádí  na  minimální  šířku  40  mm.  

Jsou stanoveny údaje určující maximální počet střihů pro jednotlivé šířky pásů.

 Třídění – je prováděno dle stanovených výrobně-technických norem a požadavků 

uvedených ve výrobní dokumentaci.

 Olejování  –  pouze  u  neušlechtilých  ocelí  konzervačním  olejem  DAMINOL 

(pokud nejsou stanoveny jiné požadavky odběratelem) na olejovacím stroji. Olej 

je nanášen na horní stranu, po celém povrchu pásu, za což odpovídá a také provádí 

řidič – svářeč.

 Navíjení svitků a svazkování – navíjení se provádí na trn o průměru 600 mm,  

500  mm  nebo  420  mm  dle  požadavků  zákazníka  uvedených  ve  výrobní 

dokumentaci. Při bočním odstřihu se provede odvinutí nevyhovující části svitku 

jako  samostatný  svitek.  Předák  zde  označí  svitky  kódy pro  hodnocení  kvality 

povrchu stanovenými zkratkami a řidič – svářeč společně s řidičem stanoviště 2 



provádějí  svazkování  svitků  dle  technologické  normy.  Dále  se  zde  odebírají 

vzorky z různých druhů materiálu a provádí se jejich kontrola.

 Evidence  výroby  –  provádí  se  zde  značení  svitků  a  identifikační  údaje  jsou 

zaznamenány do  výrobní  dokumentace.  Vyplňují  se  také  údaje  o  provedených 

operacích.

 Kontrola  jakosti  – již ve fázi  třídění  je prováděna kontrola  jakosti  dle pokynů 

výrobně-technického úseku a také dle Katalogu vad a neshod. Ne jinak je tomu 

v této fázi. V případě zjištění neshody na produktu je následně produkt podroben 

jakostnímu řízení. 

Svým podpisem na výrobní zakázku předák potvrzuje, že produkt byl vyroben  

dle  předložené  dokumentace,  v požadované  kvalitě,  množství,  rozměrech,  

dle  stanovených  norem,  že  byl  materiál  správně  uložen  a  byly  provedeny  všechny 

potřebné operace a kontroly před, během a po ukončení výroby.

3.3 Analýza a vyhodnocení rizik na pracovišti

Při  analýze  a  vyhodnocování  rizik  na  pracovišti  jsem  postupovala  podle 

organizační směrnice Válcoven plechu, a.s. OS 68/2007 – Identifikace a stanovení rizik 

o níž jsem se podrobně zmínila již dříve (kapitola 1.4.1). Vybrala jsem si provoz – dělící 

linka  Žďas  a  postupovala  podle  OS  68/2007.  Vyhledávala  jsem  možná  rizika  

na pracovišti společně s konzultantem, vedoucím odboru Bezpečnost páce, ochrana a CO. 

Následně jsem prováděla jejich vyhodnocení a to dle profesí. Na daném pracovišti se  

ve  své  podstatě  vykytují  2  –  4  profese  (předák,  řidič  stanoviště  2,  řidič  –  svářeč  

a  zaměstnanec  oddělení  Koordinace  výroby,  ten  pouze  v přípravné  fázi  předává 

dokumentaci). Stanovení rizik se odvíjí zejména od činností prováděných na pracovišti.

Identifikaci rizik jsem prováděla dle přílohy č. 2 organizační směrnice 68/2007. 

Zápis byl  prováděn do tabulek pro posouzení rizikovosti,  které jsou také součástí  této 

směrnice jako příloha č. 3. Rizika jsem vyhledávala přímo na pracovišti a zaměřila jsem 

se především na zabezpečení strojů, jak je zabezpečen pohyb na pracovišti,  zda je zde 

dostatek  místa  pro  nutnou  manipulaci.  Sledovala  jsem  veškeré  věci  nacházející  se  

na pracovišti, jež by mohly způsobit úraz či nemoc z povolání. 



V neposlední řadě jsem také zjišťovala, zda jsou pracovníci dostatečně proškoleni 

pro dané činnosti (a také pravidelně přeškolováni),  jestli  je zde dostatečná vybavenost 

prostředky  osobní  ochrany,  zda  jsou  dodržovány  bezpečnostně  provozní  pokyny  

popř. nejsou-li porušovány požární předpisy či bezpečnost práce.

Vyhodnocování  rizik  probíhalo  dle  výše  zmíněné  směrnice  v období  

od  3.  do  28.  března  2008.  Na  základě  zjištění  možných  rizik  byla  stanovena 

pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik vycházející  z tabulky 1.1.  Analýzou bylo  

na dělící lince Žďas zjištěno 26 různých rizik, která jsou stejná jak pro předáka linky,  

tak pro operátora na lince (řidiče). Při konečném vyhodnocení jsem nenarazila na žádná 

nepřijatelná  rizika,  ale  rizik  nežádoucích  bylo  celkem  7,  což  je  27  %  všech  

zde  se  vyskytujících  rizik.  Je  nutné  použít  nějaká  bezpečnostní  opatření,  aby  došlo 

k odstranění těchto rizik pokud je to možné nebo jejich snížení na přijatelnou úroveň. 

Dalším  17  zjištěných  rizik  na  pracovišti  bylo  vyhodnoceno  jako  rizika  mírná  

a 2 jako přijatelná. Jedná se o velké množství rizik mírných a je potřeba zajistit, aby se 

projevila  co  nejméně  tzn.  provádět  především  nutná  školení  při  nichž  seznámíme 

pracovníky s danými riziky a upozornění na jejich možné dopady.

3.4 Nežádoucí rizika linky Žďas a preventivní opatření

Jako první je zde možné zmínit celou konstrukci linky. Na navíječce hrozí riziko 

navinutí. Následkem by mohl být i smrtelný pracovní úraz, což rozhodně není žádoucí. 

Možností  snížení  rizika  je  instalovat  nové  ochranné  kryty  na  navíječku  a  také  zákaz 

pohybu v blízkosti navíječky.

Další rizika jsou také zahrnuta mezi rizika mechanická  a jedná se o riziko vtažení 

či zachycení při zjištění nečistoty na pásu nebo při spuštění linky. Opět je zde hrozbou 

těžký úraz a doporučuji, aby byly nečistoty odstraňovány z pásu pouze za klidového stavu 

zařízení. Spuštění linky by měli následovat až po pokynu předáka.

Elektrická rizika vyvolaná dotykem osob s částmi, které se stávají živými vlivem 

špatných  podmínek.  Toto  je  kategorie,  v níž  se  vyskytuje  další  možné  riziko  

a  to  při  používání  počítače,  rychlovazné  konvice  a  ostatních  elektrických  spotřebičů  



na pracovišti.  Hrozícím nebezpečím je zásah elektrickým proudem. Následkem mohou 

být popáleniny různého stupně dle zasažení, ale také těžké úrazy a v některých situacích 

může dojít k úrazům smrtelným. Preventivním opatřením v této situaci jsou pravidelné 

kontroly  elektrických  spotřebičů  a  v případě  zjištění  závad  tato  zařízení  nepoužívat, 

nahlásit to a zajistit opravy u pracovníků údržby.

Nepříjemné následky přináší  riziko pádu u odvíječky linky. Při pádu může dojít 

k lehkým zraněním, ale i k těžkým úrazům. Z tohoto důvodu je důležité na tuto možnost 

zaměstnance  upozornit  a  osvětlit  jim  možné  následky.  Velká  část  úrazů  při  pádech  

je způsobena nepozorností, proto je nutné dbát zvýšené pozornosti v blízkosti odvíječky. 

Jediné co pro své zaměstnance ještě může zaměstnavatel v daných podmínkách udělat,  

je poskytnout jim speciální obuv na tento povrch a ochranné přilby.

Hluku na pracovišti se ve Válcovnách plechu, a.s. jen těžko vyhnete. Jedná se  

o typický prvek vyskytující  se v provozu těžkého průmyslu.  Následky rizika hlučnosti 

nejsou  katastrofické  jako  u  ostatních  nežádoucích  rizik,  ale  je  zde  nejvyšší 

pravděpodobnost výskytu. Pracovníci dochází na preventivní prohlídky, kde je prováděna 

kontrola  sluchu.  V hlučném  prostředí  jsou  stanoveny  také  podmínky  pro   klidové 

přestávky, které je nutné zachovávat a také zaměstnanci dostávají chrániče uší (především 

v podobě známých špuntů do uší uzpůsobených pro práci v těžkém průmyslu). 

Existuje i řada rizik neočekávaných/nezamýšlených a mezi ně určitě patří riziko 

poškození  linky  nebo  zranění  zaměstnanců  při  spouštění  břemene.  Jedná  se  o  velice 

nebezpečnou  situaci,  jelikož  břemena  s nimiž  se  manipuluje  mají  velkou  hmotnost. 

Pravděpodobnost  výskytu  není  tak  velká,  ale  následky  jsou  katastrofální.  Preventivní 

opatření v této situaci se týkají především dodržování bezpečnosti práce při manipulaci 

s břemeny, zákaz pohybu zaměstnanců pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti.

Jestliže  budou použity  nevhodné upevňovací  prostředky či  příslušenství,  může 

dojít  k  poškození  válcovací  stolice  nebo zranění  zaměstnanců při  nevhodném použití 

vázacího prostředku. Toto riziko lze minimalizovat dodržováním systému bezpečné práce 

a používáním speciálních lan pro převoz svitků.



Mimo těchto nežádoucích rizik se zde vyskytují jiná rizika, která jsou hodnocena 

jako nižší, ale jejich následky mohou být katastrofické. 

Jedná se o riziko:

 neočekávaného spuštění linky Žďas např. poruchou či selháním řídícího systému,

 riziko pádu předmětů z výšky (skleněné tabule, uvolněné šrouby),

 riziko pádu břemen při převážení pomocí jeřábu,

 riziko  zachycení  od  železničního  vagónu  nebo  vozíku,  který  se  pohybuje  

na příčné koleji v hale,

 riziko pádu uloženého nákladu z kamiónu na místě vykládky,

 riziko vykutálení svitku po podlaze,

 riziko převrácení nebo pohybu při ztrátě tlaku,

 riziko přetížení jeřábu nadměrnou nosností,

 riziko spadnutí jeřábu z jeřábové dráhy a riziko vykolejení železničního vozíku 

z kolejové dráhy.



4 Náklady spojené s oblastí BOZP

Již  v kapitole  1.5  mé  bakalářské  práce  jsem  zmínila  nutnost  tohoto  spojení.  

Jde především o zdraví našich zaměstnanců a jejich bezpečnost. Tato věc je v současné 

době velice hlídaná, jelikož si zaměstnavatelé uvědomují, že v případě pracovního úrazu 

mohou nastat prodlevy v práci, problém sehnat náhradu za zraněného, ale také se může 

vyskytnout situace, kdy budou muset ostatní zaměstnanci pracovat přesčas, jelikož jim 

daný pracovník chybí, čímž se zaměstnavateli opět zvýší náklady. Provádí se mimo jiné 

rekonstrukce úrazu, tudíž opět se zde nemůže pracovat v danou chvíli. Tomuto všemu  

a  ještě  mnoho  dalšímu  se  snaží  soudobí  podnikatelé  předejít  a  tak  jsou  na  oblast 

Bezpečnosti práce vynakládány nemalé finanční prostředky.

4.1 Školení

Společnost  Válcovny  plechu,  a.s.  má  přes  pět  set  zaměstnanců  a  je  nutné,  

aby všichni procházeli školeními nutnými pro výkon jejich práce. Nejedná se o levnou 

záležitost a ani o časovou banalitu. Na některých školeních stráví zaměstnanci hodinu, 

jiná trvají několik dní případně týdnů.

Celkové náklady na školení  za  rok 2007 se vyšplhaly na částku 998 672 Kč.  

Tato částka není těžká ke zjištění, ale pozor, některá školení jsou prováděna interními 

pracovníky,  tudíž  za  ně  společnost  neplatí  žádnou  sumu  navíc,  pouze  v daném  čase 

pracovníci  nepracují.  Z tohoto důvodu bylo nutné školení vyčíslit  cenově a hodinově  

na  zaměstnance.  Kdybychom  vzali  výslednou  částku  a  průměrný  počet  zaměstnanců 

v daném  roce,  tak  zjistíme,  že  v průměru  bylo  vynaloženo  přibližně  1580  Kč  

na zaměstnance na školení. Každoročně musejí všichni zaměstnanci absolvovat školení 

BOZP a  PO (za  což  nebývá  bezpečnostnímu  technikovi  placena  žádná  částka  navíc; 

v rámci své organizace je provádí zdarma) a někteří se již žádného dalšího školení v roce 

neúčastní, tudíž nám tato částka moc nevypovídá.

Nyní se podíváme na hodinové a finanční vyčíslení školení v případě našich dvou 

profesí na lince Žďas.



Operátor (řidič) linky musí absolvovat:

 jeřábnický kurz, aby mohl ovládat jeřáb při pohybu a manipulaci s břemeny; kurz 

trvá 4 hodiny a v rámci VP je zdarma prováděno školení provozním technikem,

 vazačský  kurz;  z absolventa  kurzu  se  stane  osoba  kompetentní  a  zodpovědná  

za uvázání a odvázání břemene za použití  vhodných příslušenství,  za zahájení  

a  řízení  bezpečného  pohybu  jeřábu  s břemenem;  školení  je  opět  prováděno 

provozním technikem zdarma v rámci VP a doba trvání je 2 hodiny,

 nakládka a vykládka vagónu; školení provádí externí společnost v délce 4 hodiny 

a cena za jednotlivce je přibližně 350 Kč.

Celkové  náklady  na  vyškolení  jednoho  operátora  linky  jsou  zde  vyčísleny  

na  350 Kč a  10  hodin  strávených  na  kurzech.  Jedná  se  o  ceny a  časy  opakovaného 

školení,  pro  vyškolení  zcela  nového  pracovníka  jsou  nutné  kurzy  delší.  Zde  záleží 

především na typu jeřábu, pro nějž má být pracovník vyškolen. Nízká cena je způsobena 

především tím, že společnost má specialisty v dané oblasti a ti mohou provádět školení 

v rámci VP zdarma. Všechna školení je nutné absolvovat vždy 1x za rok.

Doporučená doba teoretického zácviku (školení) u jeřábníků se liší podle třídy,  

do  níž  daný jeřáb  spadá.  Úplně  první  školení  trvá  od  8  do  56  hodin  a  k tomu  ještě 

praktický  zácvik  v délce  od  24  do  168  hodin.  Následné  opakované  školení  trvá  již 

zmíněné 4 hodiny, ale může trvat i 10 hodin, pokud se jedná o jeřábníka s oprávněním 

na všechny známé třídy jeřábů. (Litwora, 2001)

Předák linky se musí zúčastnit všech výše uvedených školení a navíc musí absolvovat: 

 školení  požárních  hlídek  v délce  2  hodiny,  ve  VP  školí  požární  specialistka 

zdarma,

 školení první pomoci; v délce 4 hodin, cena za osobu je 150 Kč,

 kurz pro obsluhu vysokozdvižných vozíků, cena za osobu 350 Kč, délka kurzu  

je 4 hodiny,

 školení jako řidič referentských vozidel, délka 4 hodiny, cena za osobu 70 Kč.

Celková délka školení u předáka je 24 hodin a cena všech jeho školení je 920 Kč. 

Tato školení musí být opakována 1x za rok.



Jak  můžeme  na  těchto  částkách  vidět,  tak  ani  jeden  z mnou  vybraných 

zaměstnanců se nepřiblížil výše avizované částce 1580 Kč. Dále můžeme zjistit výpočtem 

poměr  celkových  nákladů  na  školení  roku  2007  k celkovým  nákladům  společnosti  

za rok 2007.

998 672 / 3 060 770 000 =  0,00033     »»»» 0,033 %

Z výsledku vidíme, že v poměru k celkovým nákladům společnosti se jedná jen  

o malé zrnko v moři. Nejedná se ale o náklady zanedbatelné a je proto také důležité dávat 

pozor  na   jejich  účelné  vynakládání.  Dobře  vyškolení  zaměstnanci  si  jsou  vědomi 

možných  rizik a také se stávají specialisty ve svém oboru.

4.2 Osobní ochranné pracovní prostředky

Zaměstnanci musí být dostatečně chráněni před riziky a k tomuto účelu jim jsou 

zaměstnavatelem  poskytovány  OOPP.  Samozřejmostí  vydání  těchto  prostředků  

je seznámení s jejich použitím, proti čemu všemu pracovníka chrání, jak často a na jaké 

OOPP má každý zaměstnanec právo. Někdy si ani lidé neuvědomují, že např. obuv může 

být brána jako ochranný prostředek, třeba proti pořezání, uklouznutí apod.

Tabulka  4.1:  Spotřeba  OOPP  na  jednotlivé  profese  a  její  peněžní  vyjádření  

v roce 2007

 cena spotřeba předák spotřeba operátor
bavlněné zimní spodky 55 1 1
košile flanelová 79 1 1
montérky s logem VP 262 1 1
kabát prošívaný, 3/4 vel.44 293,6 1 1
tričko s logem (TRIODON, spol. s r.o.) 50,933 1 1
tričko s logem (CANIS SAFERY, a.s.) 53,3 1 1
rukavice kožené 5prsté pánské s výztuží 71 15 25
pracovní obuv, kožená wibram šitá 272,317 1 1
obuv koupelnová - žabky 29 1 1
ochranná přilba - bílá 92,8 1 1
ušní zátky 3 80 80
brýle - čiré 172 1 1
cena celkem 1433,95 2664,95 3374,95
(Cena v tabulce je uvedena v korunách a spotřeba v ks za rok.)

Při  výpočtu  částky  na  jednoho  zaměstnance  využijeme  průměrný  počet 

zaměstnanců v roce 2007 a celkové náklady na OOPP. Zjistíme, že částka činí přibližně 



2635,99 Kč. Pokud tuto částku porovnáme s hodnotami v tabulce, uvedenými pro námi 

zvolené  profese,  dojdeme  k závěru,  že  oba  zaměstnanci  tuto  částku  mírně  překračují. 

Oproti tomu u jiných profesí bude nejspíše potřeba ochranných prostředků nižší.

Často se jedná o položky s nízkou jednotkovou cenou, ale když se jedná o nákup 

pro celou společnost a všechny její zaměstnance, vyšplhají se náklady na částky mnohem 

vyšší.  Ve  Válcovnách  plechu,  a.  s.  se  celkové  náklady  na  osobní  ochranné  pracovní 

prostředky v roce 2007 dostaly až k číslu  1 599 439 Kč.  Což v porovnání  k celkovým 

nákladům (3 060 770 tis.  Kč)  činí  0,052 %.  Často  koluje  mezi  veřejností  představa,  

že nejvyšší náklady na osobní ochranné pracovní prostředky  bude mít firma na začátku 

roku.  Válcovny  plechu  však  naopak  v lednu  a  v prosinci  měly  náklady  nejnižší  

(cca 80 tis. Kč) naopak nejvyšší v červnu a listopadu (cca 200 tis. Kč). 

4.3 Zdravotní péče

Společnost  má  své  smluvní  závodní  středisko  a  lékaře,  který   posuzuje  zda  

je zaměstnanec zdravotně způsobilý k výkonu dané práce. 

Provádí se prohlídky vstupní (při přijímání nových zaměstnanců) a periodické.  

U  periodických  prohlídek  záleží  na  druhu  činnosti  jež  je  vykonávána  pracovníkem,  

na jeho věku a také se musí řídit platnými předpisy.

Četnost periodických lékařských prohlídek:

 mladistvých 1 x za 12 měsíců,

 zaměstnanců do 50 let 1 x za 5 roky,

 zaměstnanců starších 50 let 1 x za 3 roky,

 zaměstnanci pracující v nočních směnách 1 x ročně,

 pracovníci v rizikových provozech 1 x za rok,

 u  zaměstnanců  pracujících  na  pracích,  které  vyžadují  vyšší  zdravotní 

způsobilost 1 x ročně.

V případě podezření na změnu zdravotní způsobilosti k dané práci je prováděna 

mimořádná  prohlídka.  Pokud  je  zaměstnanec  převáděn  na  jinou  práci  či  středisko,  

tak  se  provádí  tzv.  přestupní  prohlídka.  Zjišťuje  se  zda  může  pracovat  v noci,  

je  dostatečně  zdravotně  způsobilý  na  nový provoz aj.  Byla-li  změněna  jeho pracovní 

způsobilost je také nutná přestupní prohlídka a určení vhodné práce. Výstupní lékařské 



prohlídky  jsou  prováděny  při  rozvázání  pracovního  poměru  především  u  rizikových 

profesí,  při  pracovních  úrazech,  nemocech  z povolání  apod.  Zaměstnavatel  nesmí 

zapomenout  sdělit  svým  zaměstnancům,  které  zařízení  závodní  preventivní  péče  

jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým prohlídkám 

a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit

Veškeré  zdravotní  prohlídky  má  společnost  zahrnuty  v roční  paušální  částce, 

kterou  platí  závodnímu  lékaři.  Každý  měsíc  je  placena  část,  která  na  něj  připadá,  

tudíž  jedna  dvanáctina  částky  roční.  V roce  2007  se  jednalo  o  částku  720 000  Kč,  

což znamená 60 000 Kč měsíčně. Jde o 0,024 % z celkových nákladů a je to ještě méně 

než bylo vynaloženo na školení či OOPP. Ve výjimečných případech firma ještě doplácí 

za služby nad rámec uzavřené smlouvy se zdravotnickým zařízením. 

4.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Jakmile  má  společnost  alespoň  jednoho  zaměstnance,  má  povinnost  přihlásit  

se  k pojištění  odpovědnosti  za  pracovní  úrazy  a  nemoci  z povolání.  Nejinak  je  tomu 

v případě VP, které v loňském roce na pojištění zaplatily Kooperativě,  pojišťovně, a.s. 

1 410 530 Kč. Jedná se o poměrně vysokou částku (i když náklady na OOPP byly vyšší), 

ale tato povinnost je stanovena zákonem a při pracovních úrazech jsou poškozeni ve větší 

míře  odškodňováni  právě  pojišťovnou.  Když  opět  spočítáme  poměr  k celkovým 

nákladům, jde o 0,046 %.

Co se týká plnění ze strany pojišťovny, tak ta vyplácí bolestné, náhrady ztráty  

na  výdělku,  účelně  vynaložené  náklady  spojené  s léčbou,  náhrady  při  snížení 

společenského uplatnění nebo poplatky za lékařské posudky. Je důležité správně vyplnit 

formuláře vztahující se k jednotlivým náhradám. V případě chybně vyplněné žádosti je 

formulář po čase vrácen společnosti k opravě či doplnění a zbytečně se prodlužuje doba 

mezi  podáním  žádosti  a  vyplacením  požadovaných  náhrad.  Ne  vždy  bývají  náhrady 

vypláceny v plné výši.  Mohou být  sníženy např.  z důvodu nedodržení  bezpečnostních 

předpisů  apod.  V roce  2007  vyplatila  zaměstnancům  VP,  a.s  pojišťovna  na  těchto 

náhradách 39 425 Kč, kdežto v roce 2006 se jednalo o částku 209 331 Kč. V poměru toho 

co pojišťovna zaplatila a jaké pojistné přijala, jde o výplatu 2,8 % z přijaté částky. Kdyby 

se v roce 2006 jednalo o stejnou výši pojistného, tak by šlo o téměř 15 %.



Pojistné,  které  má  společnost  zaplatit  se  odvíjí  dle  odvětvové  klasifikace 

ekonomických  činností.  Každé  skupině  je  přiřazen  určitý  koeficient  podstatný  

pro výpočet výše pojistného. Válcovny jsou zařazeny do skupiny se sazbou 8,4 promile. 

Vždy za uplynulé čtvrtletí se vypočítá souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců 

za  dané  čtvrtletí  a  z této  částky  právě  oněch  8,4  promile  nám dá  částku  pojistného  

za čtvrt roku.

Pouze tím že se zaměstnavatel pojistí, ale není vyřízena celá tato problematika, 

navíc musí také sám platit odškodnění pracovních úrazů, nemocí z povolání a rentisty  

ve společnosti.  Částka 2 010 533 Kč se k tomuto vztahuje ve společnosti  v roce 2007. 

Tato  částka  je  0,065  %  celkových  nákladů.  Když  sečteme  náklady  na  odškodnění  

a placené pojištění, tak se dostaneme na částku 3 421 063 Kč, což představuje 0,11 % 

všech nákladů společnosti.

Ve  Válcovnách  plechu,  a.s.  nebyl  zjištěn  výskyt  nemocí  z povolání,  ale  firma 

vyplácí  tzv.  rentisty.  Jedná se  o  zaměstnance,  kteří  v minulosti  utrpěli  pracovní  úraz  

ve VP a nemůžou již dále vykonávat stávající práci. Další podmínkou je, že byli přeřazeni 

na práci jinou, méně placenou. Rozdíl mezi předchozí a současnou výší výdělku je těmto 

pracovníkům jednou za čtvrt roku zúčtován a zaslán na Kooperativu a ta opět vyplácí 

náhrady za ztrátu na výdělku. Může se také jednat o pracovníky, kteří z důvodu následků 

pracovního úrazu jsou na úřadu práce  a často mají změněnou pracovní schopnost. Část 

náhrad je vyplácena také společností.

V případě,  že  je  některý  zaměstnanec  nepřítomen  z důvodu  úrazu  či  školení,  

tak  se  většinou  jeho  náhrada  řeší  zaměstnanci  –  tzv.  střídači.  Tito  střídači  mají  

ve  společnosti  specifickou  funkci  a  to  pokrývání  absence.  Pouze  ve  výjimečných 

případech  pracují  zaměstnanci  přesčas  a  poté  jim  samozřejmě  náleží  příplatek  

25 % ke mzdě.

4.5 Souhrnné náklady

Pokud se jedná o celkové náklady společnosti Válcovny plechu, a.s., tak jak již 

bylo zmíněno dříve jde o částku 3 060 770 000 Kč za rok 2007. Jelikož se celá bakalářská 



práce  zaměřuje  na  oblast  Bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  především rizik  

na provoze, tak nyní zjišťuji celkové náklady na tuto oblast. Nebude se jednat o veškeré 

náklady  vynaložené  na  prevenci  rizik  a  bezpečnosti,  ale  pouze  o  výše  zmíněné,  

tudíž  náklady na školení,  na osobní ochranné pracovní  prostředky,  na zdravotní  péči  

a na odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ač se nejedná o celkové náklady na BOZP, tak si je tak v této chvíli nazývám, 

jelikož se tomuto  vymezení  velice  blíží.  V konečném vyčíslení  se  náklady vyšplhaly  

na  hodnotu  6 739 174  Kč  na  oblast  BOZP.  Při  tomto  vyčíslení  se  může  zdát,  

že  je  vynakládáno  na  BOZP  a  rizika  při  práci  velké  množství  peněz,  ale  v poměru 

k celkovým nákladům společnosti se jedná pouze o 0,22 %.



5 Návrhy a doporučení

Často lidi ani nenapadne, co vše spadá do oblasti BOZP. V mé bakalářské práci 

jsem do této  oblasti  zařadila  především školení,  zdravotní  péči,  ochranné  prostředky  

a odškodňování úrazů či nemocí z povolání. Každý člověk má právo na bezpečnou práci 

a  zaměstnavatel  je  povinen  zajistit  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  svým 

zaměstnancům. 

Již dříve jsem se zmínila, že většina úrazů ve Válcovnách plechu, a.s je způsobena 

buď  chůzí  po  provoze  nebo  manipulací  s materiálem.  Nutností  v tomto  případě  bude 

pravidelné  školení  zaměstnanců,  upozornění  na  daná  rizika  spojená  s jejich  prací  

a v případě úrazu na provoze neprovádět přeškolení pouze poškozeného zaměstnance,  

ale všech zaměstnanců na daném provoze, včetně informování o možných následcích. 

Nedílnou součástí každého pracovního procesu je neustálá kontrola. Měla by být 

prováděna  v nepravidelných  intervalech,  ať  se  na  ni  nemohou  zaměstnanci  připravit. 

Výjimkou v tomto případě by měla být pravidelná kontrola na alkohol. V současné době 

tyto  kontroly  probíhají  a  v loňském  roce  nebyl  zaznamenán  ani  jeden  případ,  

kdy by přišel zaměstnanec do práce pod vlivem alkoholu. Doporučuji v těchto kontrolách 

stále pokračovat.

Na  pracovišti  by  měla  také  probíhat  kontrola  používání  osobních  ochranných 

pracovních  prostředků.  Zaměstnanci  musí  být  řádně  seznámeni  s jejich  ochrannými 

vlastnostmi,  způsobem jejich  použití  a  povinností  je  používat.  Zejména  je  důležité,  

aby  byly  OOPP  vhodně  zvoleny  pro  daný  provoz  (např.  rukavice,  ochranná  přilba, 

ochranný oděv, brýle).

Nejen  používání  OOPP  může  zabránit  úrazu  a  snížit  riziko  práce,  

ale také udržování pořádku na pracovišti. Častým jevem jsou mastné skvrny na podlaze, 



což je „ideální“ pro způsobení pracovního úrazu. Je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, 

neboť mnoho úrazů se stane z nepozornosti či nedbalosti zaměstnance.

Při odstraňování rizik práce je nutné dávat pozor, aby odstraněním či minimalizací 

jednoho rizika nevznikalo riziko jiné. 

Trendem dnešní doby se stalo zjednodušovat si práci a právě to může z relativně 

bezpečné práce udělat práci nebezpečnou. Zbytečně se lidé vystavují riziku úrazu a ani si 

to často neuvědomují. Jedná se sice o zakázané činnosti, ale co by člověk pro ulehčení 

práce  neudělal.  Typickými  příklady  jsou  seskakování  ze  schodů  či  žebříku  a  velice 

zajímavým,  ale  ne  ojedinělým  jevem  je  tlačení  jednoho  jeřábu  druhým.  Vedoucí 

pracovník na daném provozu by měl nejprve provést poučení o zakázaných činnostech a 

poté  teprve  ukládat  nějaké  sankce  za  jejich  neuposlechnutí.  Při  prvním výskytu  dané 

situace  by  mělo  postačit  napomenutí  neukázněného  pracovníka.  Pokud  by  se  situace 

opakovala, následovala by finanční sankce.

Z pohledu financí si myslím, že částka vynakládaná na tuto oblast by mohla být 

vyšší.  Jde zde totiž  o bezpečnost  našich zaměstnanců,  ale nemělo by se to přehánět,  

aby si nakonec pracovníci neřekli,  že se jim tady přece nemůže nic stát.  Potom by se 

bohužel zvýšilo riziko úrazu z nedbalosti či nepozornosti.

Navrhuji, aby byly finanční prostředky vynakládány na vzdělávání bezpečnostního 

technika.  Firma  potřebuje  specialistu  ve  svém  oboru  a  v posledních  letech  dochází 

k bouřlivým  změnám  i  v legislativě  týkající  se  BOZP,  zejména  z důvodu  slaďování 

v rámci Evropské unie. 

Další  vhodnou součástí  by byla  investice  do vzdělávání  mladých lidí  v oblasti 

rizik a bezpečnosti. Společnost spolupracuje se Střední školou strojírenskou a dopravní. 

Školení pro tuto skupinu v oblasti bezpečnosti by mělo probíhat spíše zábavnou formou. 

Promítnutí prezentace s videem a možnými následky a ne pouze slovní výklad a podpis, 

že byli poučeni. Zajímavá forma školení zaujme i zaměstnance a proto bych tento způsob 

seznámení  s riziky  zavedla  pro  všechny  skupiny.  Vždy  trochu  odlišná  prezentace 

informující  o  BOZP  dostatečně  a  jasně.  Odlišná  zejména  pro  učně,  zaměstnance 

v provozu a v kancelářích.



Závěr

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  nalézt  a  vyhodnotit  rizika  na  vybraném 

pracovišti společnosti Válcovny plechu, a.s., Frýdek-Místek (od 1.4.2008 ArcelorMittal 

Frýdek-Místek,  a.s.).  Hodnocení  rizik  bylo  provedeno  na  provozu  dělící  linky  Žďas, 

zejména z důvodu výskytu velkého množství rizik s možnými katastrofickými následky. 

Nezbytnou  součástí  pro  provedení  hodnocení  byla  organizační  směrnice  68/2007  – 

Identifikace  a  vyhodnocování  rizik,  která  poskytuje  návod  pro  posouzení  rizik  

na pracovišti.

Při  hodnocení  rizik  jsem  postupovala  dle  platné  legislativy  a  také  interních 

předpisů společnosti. Do vyhledávání rizik byl zapojen především bezpečností technik  

a  zaměstnanci  daného  pracoviště.  Veškeré  výsledky  provedeného  hodnocení  

jsou zaznamenány v tabulkách pro posuzování rizikovosti pracoviště, jejíchž součástí jsou 

také návrhy opatření, které je možné použít v rámci prevence rizik a jejich minimalizace.  

Práce  se  nezabývá  pouze  analýzou  a  vyhodnocením  rizik,  ale  zahrnuje  

i zhodnocení vynaložených nákladů na oblast bezpečnosti práce. Peníze jsou vynakládány 

především  na  školení  zaměstnanců,  poskytování  osobních  ochranný  pracovních 

prostředků, na závodní péči a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

V první kapitole je celkově popsána bezpečnost a ochrana zdraví při práci a rizika. 

Obsahuje  také  předpisy,  které  je  nutné  dodržovat  a  interní  směrnice  společnosti 

v souvislosti  s analýzou rizik.  Celková charakteristika společnosti  Válcovny plechu,a.s. 

od jejího vzniku až po současnost je popsána ve druhé kapitole. Tato kapitola zahrnuje 

také grafy vývoje úrazovosti a počtu zaměstnanců společnosti. V následující části práce 

je provedena analýza a vyhodnocení rizik na dělící lince Žďas, pracovní postup na této 

lince a preventivní opatření. Náklady na BOZP jsou v kapitole čtvrté nejprve vyčísleny 

na jednotlivé oblasti a následně porovnány s celkovými náklady společnosti. 



V poslední  části  práce  jsem  své  návrhy  a  doporučení  nenavrhovala  pouze 

z pohledu minimalizace  či  odstranění  rizik,  ale  také z pohledu investování  společnosti 

především  do  preventivních  opatření.  Je  všeobecně  známo,  že  lépe  je  investovat  

do prevence než vynakládat peníze až na odstranění následků.

Závěrem si dovolím říci, že při dnešním moderním způsobu vzdělávání ekonomů 

je bezpečnost  práce a posuzování rizik  zcela  opomíjeno.  Je to  škoda,  protože pokud  

se následně o tuto oblast nezajímají a nevzdělávají se manažeři samostatně, tak spoléhají 

v podstatě jen na bezpečnostního technika, ten má sice pro tuto činnost specifická školení, 

ale  ne  vždy  může  situaci  správně  posoudit.  Dobrý  manažer  by  měl  trochu  „vidět“  

do všech oblastí týkajících se jeho společnosti. Myslím si, že minimální by byla znalost 

zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, kde je bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci věnována pátá část.

Pracovním  úrazům  lze  předejít  neustále  prováděnými  školeními  a  vedením 

zaměstnanců k dodržování směrnic a zákonů BOZP. Bohužel ani sebelepší bezpečnostní 

opatření nemusí sklidit úspěch a to proto, že velmi často jsou rizika způsobena selháním 

lidského faktoru. Především jde o neopatrnost, nedbalost nebo nepozornost zaměstnance. 

Tento  fakt  si  musí  sami  zaměstnanci  uvědomit  a  společně  s dodržováním  provozně 

bezpečnostních pokynů může dojít k výraznému snížení úrazů na pracovištích. 

Díky zpracovávání  této  práce  ve společnosti  Válcovny plechu,  a.s.  a  množství 

času  stráveného při  samostudiu  zákonů a  dokumentů  týkajících  se  bezpečnosti  práce, 

jsem alespoň částečně pochopila potřebu preventivních opatření, ale také co je do této 

oblasti  z pohledu  společnosti  zařazeno.  Objevila  jsem  zde  velké  množství  nových 

informací a způsoby pro vyhledávání a hodnocení rizik.
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Seznam zkratek

ASTM Norma ASTM (American Society for Testing and Materials) 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CEO Výkonný  ředitel  společnosti  popř.  prezident  společnosti  (Chief 

executive officer) 

CO Civilní obrana

ČR Česká republika

ČSN Česká technická norma

ČSN EN Harmonizovaná norma

ČSN EN ISO Mezinárodní norma

ČSSR Československá socialistická republika

DIN Německá národní norma

EHS Evropské hospodářské společenství

FM Frýdek – Místek 

NHVzS NOVÁ HUŤ – Válcovna za studena

NzP Nemoci z povolání

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky

OS Organizační směrnice

PBP Provozně bezpečnostní pokyny

PO Požární ochrana

VP Válcovny plechu

ZP Zákoník práce
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