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Anotace 

VALENTA, M. Řízení BOZP u externích firem. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 

2011. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení BOZP a to u externích firem, 

kdy se na činnostech a díle zadavatele, kupříkladu výstavbě, údržbě nebo výrobě, podílí 

jeden či více dodavatelů nebo subdodavatelů ve formě externích firem. V teoretické části 

jsou definovány základní pojmy, např. subdodavatel, externí firma, koordinátor, audit        

a školení. Dále jsou přiblíženy uvedené povinnosti jednotlivých stran na zakázkách, a to 

z pohledu zadavatele na straně jedné a dodavatele na straně druhé v rámci platné 

legislativy. Následující kapitoly jsou zaměřeny na oblast provádění školení zaměstnanců, 

auditů bezpečné práce a bezpečného chování a kontrol pracovišť externích firem. 

V praktické části je zpracována studie ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., týkající se 

řízení BOZP a kontrol externích firem. V závěru je uvedena statistika úrazovosti externích 

firem a navrhující opatření ke zlepšení řízení BOZP. 

Klíčová slova: externí firma, koordinátor, audit, školení 

Annotation 

VALENTA, M. Health and safety management by external companies. The Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB TU, 2011 

This bachelor thesis focuses on a topic of Health and safety management by external 

companies where one or more contractors or subcontractors carry out the working activity 

by submitter such as the building – up, the maintenance or the production. In a theoretical 

part, there are defined basic terms such as the contractor, the external company, the 

coordinator, the audit and the training. There are also discussed stipulated obligations of 

the particular parties who participate in the orders, from a side the submitter and the 

contractor under the valid legislation. The following chapters are focused on a sphere of 

the employees training, the safety audits, control of premises and workplaces of the 

external companies. In a practical part of the thesis, there is elaborated a study in the 

company ArcelorMittal Ostrava, a.s. concerning the health and safety management and 

controls of the external companies  In a conclusion there is presented the occupational 

injuries statistics of the contractors and the stipulated countermeasures for the Health and 

safety management improvement.  

Key words: contractor, coordinator, audit, training  
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1 Úvod 

 

          V současné době, kdy se ekonomiky podnikatelských subjektů pohybují v náročném 

prostředí  tržního hospodářství, je jedním z důležitých ukazatelů jejich 

konkurenceschopnost. Za účelem udržení a zvyšování konkurenceschopnosti soustřeďují 

firmy své zdroje k hlavním cílům. Na tzv. podpůrné a okrajové činnosti, na které nemají 

dostačující potenciál, si najímají dodavatele – externí firmy. Systém řízení BOZP, jako 

souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, se i u těchto externích firem 

podílí na předcházení ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Tím 

přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti zadavatele a to nemalou měrou.  

 

Hlavním tématem a účelem této bakalářské práce je snaha podrobně přiblížit 

současnou problematiku v oblasti BOZP a ujednotit systém řízení BOZP u externích firem.  

Na začátku této práce jsou diskutovány legislativní požadavky České republiky v oblasti 

řízení BOZP u externích firem a srovnání s legislativou evropskou. Dále se pak práce 

zabývá uspořádáním vztahů v oblasti řízení BOZP mezi zadavatelem a externí firmou ve 

směrech způsobu provádění školení a bezpečného chování zaměstnanců externích firem.  

 

Další část bakalářské práce je zaměřena na provádění auditů bezpečné práce           

a bezpečného chování, provádění kontrol na pracovištích externích firem, jež jsou nedílnou 

součástí BOZP.  

Následující části bakalářské práce jsou věnovány problematice  oblasti řízení 

BOZP, kdy na jedné zakázce spolupracuje více dodavatelů. Zde je zmíněna mimo jiné 

funkce koordinátora, která je v současnosti v této problematice více než aktuální a v praxi 

se mu věnuje dostatečná pozornost.  

V praktické části bakalářské práce se diskutuje řízení BOZP u externích firem, a to 

v případové studii zpracované ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s., která je významným 

hutním podnikem v Moravskoslezském regionu.  

Historie, této v současnosti největší hutní společnosti v České republice, se datuje 

od roku 1942, kdy Vítkovické železárny začaly s výstavbou svého nového jižního závodu 

v Kunčicích. V letech 1947 – 1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, 

který byl součástí Vítkovických železáren a 31. prosince 1951 vzniká samostatný hutní 

kombinát Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik. V roce 1989 došlo ke 

změně názvu na Nová huť, státní podnik. V rámci privatizace v roce 2003 byl podnik 
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zakoupen p.Lakshmi Mittalem, jehož strategie byla založena především na 

restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren. Téhož roku byla firma přejmenována 

na ISPAT Nová Huť, a.s. a o rok později se název mění na Mittal Steel Ostrava a.s.. 

V důsledku sloučení světové ocelářské dvojky Arceloru a Mittal Steel vzniká světový 

gigant ve výrobě oceli a název Ostravské společnosti se mění na současný ArcelorMittal 

Ostrava a.s. [15]. 

Se současným dynamickým rozvojem firmy, od její počáteční výstavby, přes 

proběhnuté četné rekonstrukce a následné modernizace provozu, se v areálu hutního 

podniku nachází značné množství dodavatelů a subdodavatelů – externích firem 

podnikajících napříč celým spektrem různých oborů. Tyto externí firmy provozují různé 

technologie a rovněž se podílí na činnostech hutní firmy, jako jsou například výstavba, 

výroba nebo údržba. V této části se práce zabývá způsobem vzniku pracovněprávního 

vztahu mezi zadavatelem fa ArcelorMittal Ostrava a.s. a externí firmou jako zhotovitelem, 

řízením BOZP, kontrolami těchto firem při výkonu SMUP a zpracováním zápisu kontroly 

bezpečného chování. 

 

         V závěru práce je zakomponovaná statistika pracovní úrazovosti externích firem,      

a také opatření navrhovaná ke zlepšení řízení BOZP u externích firem. 
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2 Legislativa České republiky v oblasti řízené BOZP             

u   externích   firem,   porovnání  s  evropskou   legislativou 

2.1 Bezpečnost práce z pohledu evropské legislativy 

          Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří velmi významnou součást 

sociální politiky všech států, které jsou právoplatnými členy EU. Základním důležitým 

dokumentem pro stanovení požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na pracovišti je rámcová směrnice z r. 1989 (89/391 EHS) o provádění opatření ke zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Tato směrnice důsledným způsobem 

charakterizuje systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví v EU. Po zaměstnavateli je 

požadováno, aby vyhodnotil rizika, která ohrožují nebo mohou ohrožovat zdraví 

zaměstnanců při prováděných pracovních činnostech a při plnění pracovních úkolů, 

následně aby zajistil snížení těchto rizik na úroveň neohrožující zdraví osob. Mezi další 

požadavky na zaměstnavatele patří, aby byli všichni zaměstnanci informováni o možných 

rizicích a dostalo se jim příslušného bezpečnostního a zdravotního výcviku. Pro zajištění 

dostatečné ochrany zdraví zaměstnanců je nutné zabezpečit patřičné vybavení potřebnými 

osobními ochrannými pracovními prostředky. Uvedená směrnice obsahuje rovněž 

požadavky, které se týkají zajištění preventivní zdravotní péče a požadavky týkající se 

zajištění účasti zaměstnanců při rozhodování ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví na 

pracovišti. [12] 

2.2 Cíle harmonizace a sjednocování české legislativy s evropskou 

legislativou v oblasti řízení BOZP  

          Jednotlivé cíle harmonizace a sjednocování české legislativy s legislativou 

evropskou jsou znázorněny na obrázku 2.2.   
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Obrázek 2.2 Cíle harmonizace 

 

• Zajištění volného pohybu zboží – přičemž je kladen výrazný důraz na to, aby  

produkty a  služby ve formě zboží byly bezpečné a nemohlo zde dojít k ohrožení 

zdraví ani životního prostředí. 

• Zajištění volného pohybu pracovníků – zde se musí účelně zabránit, v některých 

členských zemích v rámci EU, zvyšování konkurenceschopnosti na úkor 

zaměstnanců zhoršováním pracovních podmínek, či udržováním nižších sociálních 

standardů. Podstatou je, aby nedocházelo k přemisťování hospodářských aktivit do 

oblasti, kde jsou na pracovní sílu náklady nižší, a zamezilo se sociálnímu dumpingu. 

• Snížení ohrožení životního prostředí riziky, která vznikají při pracovních činnostech 

– jedná se o prevenci průmyslových havárií spojenou s výskytem nebo používáním 

nebezpečných látek a dále se jedná o další omezování rizik, která mohou ohrožovat 

zdraví a životní prostředí činnostmi pracovních procesů. [12] 

 

CÍLE 

VOLNÝ POHYB 

ZBOŽÍ 
VOLNÝ POHYB 

PRACOVNÍKŮ 

SNÍŽENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

RIZIKY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 
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          Za dovršení harmonizačního procesu oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

lze považovat rok 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., a zákon     

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

zejména ustanovením funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 

2.3 Legislativa České republiky v oblasti řízení BOZP u externích firem 

Oblast řízení BOZP u externích firem v České republice vychází z legislativy uvedené na 

obrázku 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.3 Legislativa v České republice v oblasti řízení BOZP u externích firem 

 

          V současné době podle Zákoníku práce má být v každé firmě zaveden ucelený 

systém řízení BOZP, což je vlastně systém řízení rizik při práci, který je integrální součástí 

řízení chodu společnosti nebo firmy. Tuto zákonnou povinnost lze splnit či provést 

následujícím způsobem. Jednou z možností je zvolení vlastního systému řízení pro 

zajištění plnění úkolů BOZP, který ovšem bude garantovat určitou úroveň řízení BOZP. 

Druhou z možností je zavedení standardizovaného systému managementu BOZP. Tento 

systém je jakousi obdobou standardů podle ISO norem se zárukou vysoké úrovně řízení 

BOZP. Jsou zde ovšem kladeny vysoké nároky nejen při zavádění tohoto systému, ale 

zvláště na jeho udržování a trvalé zlepšování. [11]  

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

Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

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

Legislativa 

http://bozppo.vfn.cz/systemy_rizeni.htm
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          V České republice se oblast řízení BOZP u externích firem řídí následujícími kroky, 

které stanoví a vymezuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 101 odst. 3, odst. 4,     

v  § 103 odst. 1 písm. f, v § 105 a v § 107. 

 

 Jestliže zaměstnanci dvou či více zaměstnavatelů plní úkoly na jednom pracovišti, mají 

zaměstnavatelé povinnost vzájemně se písemnou formou informovat o rizicích             

a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Jedná se o rizika a opatření 

týkající se výkonu práce a pracoviště. Dále pak mají zaměstnavatelé povinnost 

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 

zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů 

touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Koordinovat provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění má 

ten ze zaměstnavatelů, který je pověřen na základě dohody zúčastněných 

zaměstnavatelů. Dohoda má písemnou formu.  

 Všichni ze zúčastněných zaměstnavatelů uvedených v písemné dohodě jsou povinni 

zajistit činnosti a práce svých zaměstnanců tak, aby při organizování, koordinaci          

a provádění těchto činností a prací, byli současně chráněni také zaměstnanci dalších 

zaměstnavatelů. Dále mají povinnost bez zbytečného odkladu dostatečně informovat 

odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. V případě, že zde nepůsobí, tak o rizicích a přijatých opatřeních 

získaných od jiných zaměstnavatelů informují své zaměstnance přímo.  

 Další povinnosti zaměstnavatelů směřují především k zaměstnancům, kteří jsou 

zaměstnáni v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce 

dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a mladistvým 

zaměstnancům. Jsou to povinnosti předávání přiměřených informací a pokynů              

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle potřeb vykonávané práce. Toto se 

provádí formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 

ochranu před působením těchto rizik, týkajících se především pracoviště těchto 

zaměstnanců  a  výkonu jejich práce.  

 Jsou zde uvedeny rovněž povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech                   

a nemocech z povolání. [16]    
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          Dále se řízení BOZP u externích firem řídí zákonem č. 309/2006 Sb., o dalších 

podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vychází ze Směrnice Rady 

č. 89/391/EHS a 92/57/EHS.  V tomto zákoně se za přesně stanovených podmínek 

částečně přenáší odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi na majitele, investora nebo 

stavebníka stavby. Tyto vazby a vztahy se stanoví v § 14. 

 

 Povinnost zadavatele stavby určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti            

a ochrany zdraví při práci vzhledem k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci v přípravné a realizační fázi stavby pokud působí na staveništi zaměstnanci 

více než jednoho zhotovitele.  

 Koordinátorem může být fyzická nebo právnická osoba, která je určená zadavatelem 

stavby pro provádění stanovených činností při přípravě stavby, nebo při realizaci 

stavby na staveništi. Fyzická osoba určená pro výkon koordinátora, musí splňovat 

stanovené předpoklady odborné způsobilosti. V případě právnické osoby může být 

vykonávána činnost koordinátora tehdy, je-li zabezpečen výkon odborně způsobilou 

fyzickou osobou. V žádném případě nemůže být koordinátor totožný s osobou, která 

odborně řídí realizaci stavby, například stavbyvedoucí.  

 Při působení více koordinátorů při přípravě nebo realizaci stavby, zadavatel, který tyto 

koordinátory určil, vymezí rovněž pravidla pro vzájemnou spolupráci těchto 

koordinátorů. Zadavatel stavby, jako fyzická osoba splňující stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti, nemusí určit koordinátora, pokud bude činnosti koordinátora 

vykonávat přímo sám.   

 Informace a podklady pro činnost koordinátora, dále pak informace o fyzických 

osobách, které se mohou s vědomím zadavatele na staveništi zdržovat nebo nacházet je 

zadavatel koordinátorovi povinen předávat. Zadavatel musí koordinátorovi poskytovat 

náležitou součinnost. K této náležité součinnosti s koordinátorem zavazuje zadavatel 

všechny zhotovitele a popřípadě i jiné osoby v celé fázi přípravy a realizaci stavby.  

 O všech informacích a skutečnostech souvisejících s činností koordinátora, které nelze 

sdělovat dalším osobám, pokud to neumožňuje jinak zvláštní právní předpis, je 

koordinátor povinen zachovávat mlčenlivost.  

 Koordinátor se neurčuje v případě, kdy při přípravě a realizaci staveb nevzniká 

povinnost doručení oznámení o zahájení prací. Rovněž se neurčuje, pokud stavebník 

provádí přípravu a realizaci stavby sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
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předpisu. Dále se koordinátor neurčuje u staveb nevyžadujících stavební povolení ani 

ohlášení podle zvláštního právního předpisu. [17]   

 

         Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP (Toto 

nařízení je v souladu se Směrnicí Rady 89/656/EHS) 

V tomto nařízení se stanoví: 

  kdo a komu poskytuje OOPP, 

  kdy se používají, 

  přizpůsobivost OOPP ergonomickým požadavkům a zdravotnímu stavu, 

  vzájemnou slučitelnost těchto OOPP při použití současně více OOPP,  

  seznámení s používáním OOPP, 

  způsob, podmínky a dobu používání stanovených OOPP. 

         Z tohoto nařízení lze vycházet v případě řízení BOZP, a to nejen u externích firem, 

ale také v upřednostňování kolektivní ochrany před individuální ve vztahu zadavatele        

a zhotovitele, popřípadě u spolupráce více firem na jedné zakázce. [8] 

 

          Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraze (Toto nařízení vychází ze Směrnice Rady 89/391/EHS a navazuje na 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008) 

V § 2 odstavce 2 se vymezují povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního úrazu. 

Jestliže došlo k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo 

dočasně přidělen, zaznamenají údaje do knih úrazů oba zaměstnavatelé, tedy zaměstnavatel 

úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.  

          Evidence se vede v knize o úrazech, a to buď v listinné, nebo elektronické podobě. 

Přitom evidence o úrazu obsahuje tyto následující údaje: 

 jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance nebo zaměstnanců, 

 datum a hodinu úrazu, 

 místo, kde došlo k úrazu, 

 činnost nebo činnosti, při kterých k úrazu došlo, 

 počet odpracovaných hodin, a to bezprostředně před vznikem úrazu, 

 dále celkový počet zraněných osob,  
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 druh zranění a zraněná část těla, 

 druh úrazu, 

 zdroj tohoto úrazu, 

 příčiny vzniklého úrazu 

 jména případných svědků úrazu, 

 jméno a pracovní zařazení osoby, která údaje zaznamenala. 

          Povinnost hlášení úrazu vybraným subjektům se udává v § 4, v případě pracovního 

úrazu nebo smrtelného pracovního úrazu. Zde je uvedena i povinnost zaměstnavatele 

ohlásit úraz bez zbytečného odkladu stanoveným subjektům, mimo jiným i zaměstnavateli, 

který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. Pro vztah zadavatel – 

zhotovitel, je stanoveno v § 5 a v § 6, kdo provádí záznam o úrazu, lhůty a subjekty, jímž 

se záznam o úraze zasílá. Provádění záznamu o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem 

postiženého zaměstnance, tedy v případě externích firem přechází tato povinnost na 

zhotovitele. Dále se v § 8 a v § 9 stanoví způsob provádění záznamu a provádění hlášení 

změn záznamu o úrazu. Tyto povinnost rovněž směřují k povinnostem zhotovitele. [7] 

 

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

a pracovní prostředí (Toto nařízení vychází ze Směrnice Rady 89/654/EHS) 

 V tomto nařízení, a to konkrétně v § 3, se jasně stanoví, jak musí být pracoviště po dobu 

provozu udržována, z čeho zaměstnavatel vychází při zajišťování bezpečného stavu 

pracoviště. Jsou zde stanoveny podmínky k uvedení pracoviště, včetně výrobních               

a pracovních prostředků, do provozu.  

 

Jedná se o: 

  uspořádání pracoviště, 

  způsob vedení provozní dokumentace a záznamů, 

  umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

  náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště, 

  opatření k ochraně zdraví pro pracoviště s nebezpečnými látkami a přípravky, 

  opatření pro zdolávání mimořádných událostí, 

  zabezpečení pracoviště proti nepovolaným vstupům. 
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Tato opatření a povinnosti se týkají jak zaměstnavatele jako zadavatele, tak                         

i zaměstnavatele jako zhotovitele, popřípadě i jednotlivé zaměstnavatele více firem 

podílejících se na jedné zakázce. [6] 

 

          Jednotlivé právní předpisy řešící BOZP většinou nestanovují konkrétní požadavky 

(pouze minimální nebo rámcové), ale předpokládají vyhodnocení konkrétních podmínek   

u zaměstnavatele a na jejich základě stanovení konkrétních požadavků k zajištění BOZP.  

Zaměstnavatel je tak veden vytvořit svůj systém zajištění BOZP ve své firmě nebo 

společnosti. Prakticky vzato právní předpisy požadují vytvoření vlastního systému 

k naplnění požadavků BOZP v závislosti na konkrétních podmínkách ve firmě, a to by 

mělo mít za cíl trvalé zlepšování pracovních podmínek. [10]       

2.4 Porovnání legislativ 

          Pro přijetí České republiky do EU musela být splněna řada podmínek a kritérií. 

Jednou z nich bylo vytvoření odpovídajících podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) a pracovního prostředí, které musely být srovnatelné                      

s podmínkami v zemích EU.  

          Na základě rámcové směrnice (89/391 EHS) o provádění opatření ke zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci byla přijata řada dílčích směrnic, které 

se týkají specifických aspektů a činností, kde vznikají rizika pracovních úrazů a rizika 

nemocí z povolání. Česká republika jakož to právoplatný a plnohodnotný člen EU 

harmonizovala svou legislativu v souladu s evropskou.  

          Zásadním a klíčovým krokem, který byl rámci harmonizace proveden, bylo 

schválení zákona č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce      

a některé další zákony a přijetí zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tímto 

došlo k harmonizaci právního zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR 

s rámcovou směrnicí 89/391 EHS. Požadavky, které jsou uvedené v zákoníku práce, 

vstoupily v platnost 1. ledna 2001. [12]       

          Za účelem zvyšování kvality bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vytvářejí 

jednotlivé země Evropské unie právní předpisy, stanovující požadavky na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Jsou to národní právní předpisy, které 
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vycházejí z evropských směrnic. Tyto směrnice zahrnují prevenci všech druhů rizik           

a činností, u nichž existují určitá rizika a stanovují minimální povinnosti zaměstnanců        

a zaměstnavatelů. Mají pomáhat v prevenci rizik při práci a chránit zaměstnance před 

nemocemi z povolání a před pracovními úrazy. Za dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v podnicích či firmách jsou zodpovědní zaměstnavatelé. Rovněž 

zodpovídají za podnikání jednotlivých kroků k jejímu zajištění, kupříkladu informování     

a hodnocení zaměstnanců, provádění hodnocení rizik.  

          Pro každý podnik nebo firmu je největším přínosem jeho pracovní síla, která práci 

vykonává bezpečně, účelně a produktivně. Samozřejmostí je, že žádný zaměstnavatel 

nechce, aby se někdo zranil. Předcházet nemocem z povolání a pracovním úrazům by mělo 

být samozřejmostí pro každého zaměstnavatele, podnik či firmu. Řešením se nabízí 

zvyšování podpory povědomí všech zaměstnanců o významu vlastního zdraví                     

a bezpečnosti a zvyšování zdravotního kapitálu. V Evropské unii již spousta firem zjistilo, 

že pro dosahování lepších výsledků je bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti prioritou.  

          Nedílnou součástí programu řízení jakosti každého podniku nebo firmy se stalo 

zdravé pracoviště. Pokud podniky investují do ochrany zdraví svých zaměstnanců a sledují 

aktivní způsoby prevence, dosahují srovnatelně měřitelných výsledků, k nimž patří snížení 

fluktuace zaměstnanců, snížení nákladů na absence, větší spokojenost zákazníků, lepší 

možnosti motivace zaměstnanců, vyšší kvalita a image firmy. [3]      

          Při porovnání legislativy České republiky v oblasti řízení BOZP u externích firem 

s legislativou evropskou, nachází se zde spousta stejných či podobných prvků a aspektů.  
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3 Povinnosti ze strany žadatele a externí firmy jako  

zhotovitele díla  

3.1 Povinnosti ze strany žadatele či zadavatele stavby  

Zadavatelem či žadatelem se označuje stavebník, investor či objednatel stavby nebo 

stavebního díla. Mezi jeho povinnosti patří: 

 

 Určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništích, tato povinnost se ukládá, vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb. 

 Vymezení pravidel pro vzájemnou spolupráci koordinátorů, je-li jich určeno více 

než jeden. 

 Poskytování koordinátorovi potřebnou součinnost. 

 Předání koordinátorovi všech informací a podkladů pro jeho činnost, informací       

o fyzických osobách, zdržujících se s jeho vědomím na staveništi. 

 Všechny zhotovitele stavby, popřípadě i jiné osoby zavázat k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu příprav a realizace stavby. 

 Oznámení o zahájení prací na staveništi doručit příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce v případě, kdy to stanoví zákon.  

 Vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na staveništi. 

 V případě vzniku podstatných změn provedení aktualizace oznámení o zahájení 

prací bez zbytečného odkladu. 

 V případech stanovených zákonem zajistit před zahájením prací na staveništi 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Při poskytování služeb nebo činností mimo pracovněprávní vztahy, kdy se přihlíží 

k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu plnit 

další povinnosti, které pro zadavatele vyplývají ze zákoníku práce a zákona            

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu 

stanoveném v ustanovení v § 12 a v § 13 zákona č. 309/2006 Sb. [3]     
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3.2  Povinnosti ze strany externí firmy jako zhotovitele stavby nebo 

stavebního díla 

          Zhotovitelem stavby je osoba, které bylo zhotovení díla zadáno. Každý zhotovitel 

stavby je povinen plnit úkoly, které mu ukládají předpisy pro zajištění bezpečnosti             

a ochrany zdraví při zdraví. 

 

Povinnosti v rámci pracovněprávních vztahů (tedy jako zaměstnavatel) jsou následující: 

 

 Na pracovišti, před zahájením montážních, stavebních, stavebně montážních nebo 

udržovacích prací pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu, musí zhotovitel 

zajistit vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

 Za převzaté pracoviště, které bylo zhotoviteli předáno, má zhotovitel odpovědnost 

za uspořádání staveniště, případně vymezeného pracoviště.  

 Zhotovitel dodržuje i další požadavky, které jsou kladeny na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, stanovené zákoníkem práce a zákonem č.309/2006 Sb. a předpisy 

vydanými k jejich provedení. [3]     

 

Povinnosti při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (při dodávce 

– zhotovování díla) v rámci závazkových vztahů obchodního práva jsou následující: 

 

 Zhotovitel musí plnit povinnosti vyplývající pro něho ze zákoníku práce a ze 

zákona o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném 

v ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb. Zde je však třeba přihlédnout 

k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. 

 Po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby poskytuje zhotovitel 

koordinátorovi součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů. 

 Nejdéle do 8 dnů před zahájením prací na staveništi je nutno doložit, že zhotovitel 

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při zvolených technologických 

nebo pracovních postupech. 

 Zhotovitel se účastní zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a musí tento plán dodržovat. 

 Postupovat podle dohodnutých opatření, ve lhůtách a v rozsahu způsobem, který je 

uveden v plánu. 
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 Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů na stavbě. [3]   

   

Povinnosti zhotovitele, pokud osobně na staveništi pracuje: 

 

 Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 

 K podnětům koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi má 

povinnost přihlížet. 

 Používá-li přístroje, technická zařízení a nářadí, tak tyto musí splňovat požadavky 

stanovené zvláštním právním předpisem. 

 Je povinen používat potřebné a vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 Měnit, vyřazovat a přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí 

a tato zařízení používat k jiným účelům a za jiných podmínek než bylo určeno, není 

povoleno. [3]     
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4 Způsob provádění školení zaměstnanců externích firem 

4.1 Zajišťování školení BOZP pro zhotovitele a dodavatele 

          Základem fungování dobré péče o bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí, je organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboli systém 

vnitřního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví u zaměstnavatele. Jedním z předpokladů je 

vytvoření systému školení, kdy dochází k seznamování zaměstnanců s informacemi           

a zdroji ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý zaměstnavatel má zákonnou 

povinnost zajistit zaměstnancům školení o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. 

Součástí je seznámení s riziky, s nimiž se mohou zaměstnanci setkat na svém pracovišti,    

s výsledky vyhodnocení rizik a přijatými opatřeními na ochranu a před jejich působením, 

kde pracovní činnosti vykonávají.  

          Školení pro zaměstnance externích firem zajišťuje zaměstnavatel neboli zadavatel 

mimo jiné i pro zaměstnance vyslané na práci u něj jinými zaměstnavateli, ale i pro jiné 

osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. Organizace, týkající se 

zajišťování školení zaměstnanců externích firem, tedy zaměstnanců zhotovitele nebo 

dodavatele, je zajišťována zadavatelem stavby nebo díla. Tato školení jsou zajišťována 

prostřednictvím vedoucích či specializovaných pracovníků, a to odborně způsobilých osob 

k prevenci rizik, nebo jsou zajištěna firmou, která poskytuje služby v oblasti školení 

bezpečnosti práce. [3] 

4.2 Formy školení BOZP pro zhotovitele a dodavatele 

Školení může být provedeno několika způsoby či formami dle obrázku 4.2  [4]     

 

 Klasická přednáška s lektorem – předností je osobní kontakt, ovšem tyto přednášky 

bývají nezáživné. 

 Audiovizuální technika s lektorem – předností je rovněž osobní kontakt, možnost 

názorných ukázek, nevýhodou je omezená nabídka titulů. 

 Počítačová technika s lektorem – předností je možnost mobility, simulace 

mimořádných událostí, zdůrazňování konkrétní problematiky a používání vlastních 

záznamů. Tato forma provádění školení je však finančně nákladná. 

 E-learning – výhodou této formy školení je pružná reakce na změny v legislativě, 

znalosti lze ověřit formou testu, existuje zde zpětná vazba při možnosti ověřování 
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nejasností. Nevýhodou E-learningu jsou značné finanční náklady a nemožnost 

použití pro všechny druhy školení. [4]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 Formy školení BOZP pro zhotovitele a dodavatele  

 

4.3 Obsah a dokumentace o školení BOZP externích firem 

          Pro každé školení i školení BOZP je nutné zpracovat osnovu školení. Z osnovy musí 

být zřejmé, jaké jsou požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP                 

a požadavky zaměstnavatele – zadavatele, které jsou předmětem školení a jaké opatření     

a postupy musí zaměstnanci dodržovat a naplňovat s ohledem na zajištění podmínek 

BOZP. Osnova školení obsahuje seznámení zaměstnance s pracovním řádem a s právními  

i ostatními předpisy k zajištění BOZP, které musí při své práci dodržovat. V osnovách 

školení musí být vždy uveden název a číslo příslušného předpisu. Současně však musí 

vždy obsahovat odkaz na konkrétní paragraf nebo článek, podle kterého byli zaměstnanci 

seznámeni se svými povinnostmi. Při vytváření osnovy školení je potřeba vycházet            

z konkrétních podmínek pro dané pracoviště a z činností, které zaměstnanci externích 

firem, tedy firem zhotovitele budou provádět. Zároveň je však nutné přihlédnout                

k průvodní technické dokumentaci obsahující návod pro obsluhu zařízení, jež dodává 

výrobce. [1] U školených zaměstnanců a osob zdržujících se s vědomím zaměstnavatele na 
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jeho pracovištích, musí zaměstnavatel udržovat dokumentaci o provedených školeních,             

o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Tato dokumentace musí být přehledná 

a o školení dostatečně prokazatelná. Dokumentace se udržuje kupříkladu pro 

případ kontroly Inspekce práce či orgánů ochrany zdraví nebo v případě, kdy dojde            

k pracovnímu úrazu a k prokazování, že byl poškozený zaměstnanec proškolen. [1] 

          Vzor ani úprava formuláře pro vytvoření záznamů o provedených školeních, 

poskytnutých informacích a pokynech k zajištění BOZP, není stanoven právními ani 

jinými předpisy. Obsahová stránka a formální úprava těchto formulářů je plně 

v kompetenci jednotlivých zaměstnavatelů. Důležité však je, aby byly ve formulářích 

obsaženy všechny důležité a podstatné údaje.  Pokud zajišťuje školení BOZP pro 

zaměstnavatele specializovaná firma nebo popřípadě smluvně vázaná osoba odborně 

způsobilá k prevenci rizik, tak zároveň dodá i formuláře. Tyto formuláře lze graficky 

upravit podle zvyků v dané firmě nebo podniku. Vnitřní předpisy zadavatele, záznam         

o školení BOZP a prezenční listina jsou součástí dokumentace BOZP týkající se školení 

BOZP. Záznam o provedeném školení by měl minimálně obsahovat jméno a podpis 

školitele, osnovu školení, datum provedení školení, způsob a výsledek ověření znalostí, jak 

je znázorněno na obrázku 4.3. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 Obsahová stránka záznamu o školení 

 

         Jako vzor je uvedena osnova školení bezpečnosti práce firmy ArcelorMittal Ostrava 

a.s., která je určená pro zaměstnance zhotovitelských firem, tedy pro zaměstnance 

externích firem. Tato osnova školení je obsahem přílohy č. 1.  
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5 Provádění auditů bezpečné práce a bezpečného chování     

a kontrol pracovišť externích firem 

5.1 Interní audity řízení BOZP 

 

          Interní audity systému řízení BOZP jsou jednou z kontrolních činností, která 

prověřuje efektivnost a účinnost systému řízení BOZP. Tento systém řízení BOZP se 

prověřuje v celém rozsahu, na základě vypracovaného plánu interního auditu. Účelem je, 

aby se stanovilo, zda systém řízení BOZP odpovídá plánovaným činnostem systému řízení 

BOZP, je řádně udržován a implementován, a je-li systém efektivní při plnění cílů              

a politiky BOZP kontrolované organizace. Jinými slovy ověřuje, zda je systém řízení 

BOZP funkční a zjišťuje vhodnost jednotlivých prvků systému pro zajištění bezpečnosti    

a ochrany zdraví při práci. Dalším účelem auditu je poskytnout vedení a zaměstnancům 

organizace informace o výsledcích provedeného auditu systému řízení BOZP. [2, 14] 

           Organizace zajišťují plány auditů na základě výsledků posuzování rizik s ohledem 

na všechny činnosti organizace a na výsledky předchozích auditů.  

          Postupy auditu musí být tvořeny, implementovány a udržovány tak, aby byly 

schopné zajistit odpovědnosti, odborné způsobilosti auditorů a požadavky na plánování     

a provádění auditů, podávání zpráv o jejich výsledcích a uchovávání záznamů. Dále pak 

postupy auditu zajišťují stanovení zásad, četnosti, rozsahu a metod auditu. [2]    

          Pravidelnost provádění auditů systému řízení BOZP ve firmách ověří, zda je systém 

řízení zaveden a udržován v souladu s politikou BOZP, stanovenými cíli a celkovou 

strategií organizace, zda je účinný a efektivní s ohledem na proces neustálého zlepšování. 

[14] 

Audit systému řízení BOZP zahrnuje ověření těchto prvků: 

 vhodnost a efektivnost politiky BOZP, 

 spoluúčast zaměstnanců na plnění politiky a stanovených cílů BOZP, 

 stanovení pravomocí a odpovědnosti, 

 dokumentace systému řízení BOZP, 

 plnění preventivních a nápravných opatření, které vyplývají z kontrol, 

 úroveň komunikace udržované mezi zaměstnanci, vedením a ostatními 

zainteresovanými stranami, 
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 prevence mimořádných událostí, schopnosti a připravenosti reakce na tyto 

mimořádné situace, 

 postupy a výsledky měření a monitorování, 

 smluvní činnosti a nákup, včetně výběrových řízení mezi dodavateli služeb nebo 

zboží, 

 postupy při vyšetřování nemocí způsobených výkonem práce, pracovních úrazů      

a incidentů ovlivňujících výkonnost systému řízení BOZP, 

 plnění závěrů z přezkoumání systému řízení BOZP, který provedl management 

organizace, 

 plnění závazku neustálého zlepšování. [14] 

          Provedením auditu lze prověřit další prvky a kritéria, které mohou ověřit vhodnost   

a výkonnost systému řízení BOZP v organizaci nebo ve firmě. Výsledky auditu uvedou 

auditoři do zprávy z auditu. Tato zpráva představuje základní informace pro management 

organizace o stavu systému a o potřebě přijetí nápravných opatření v případě zjištěných 

neshod. S výsledky auditu a zjištěnými neshodami jsou seznámeni především zaměstnanci 

odpovědní za úseky, kde byly neshody zjištěny. [14]    

5.2 Audit bezpečného chování 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

 

 podpořit vědomí bezpečnosti diskuzí a otevřenými dotazy. [13]     

 

Průběh auditu je tvořen: 

 Zahájením rozhovoru s vedoucím zaměstnancem příslušného úseku nebo 

zaměstnancem koordinujícím SMUP, případně s přizvaným vedoucím 

zaměstnancem zhotovitelské firmy na zvoleném kontrolovaném pracovišti. 

 Následnou obchůzkou pracoviště s pozorováním a hodnocením silných a slabých 

míst stavu pracoviště a organizace práce. 

 Rozhovorem s vybraným zaměstnancem vykonávajícím činnosti na kontrolovaném 

pracovišti, a to formou diskuze o prováděných činnostech, ohroženích při práci       

a preventivních opatřeních k zajištění bezpečnosti práce za účelem podpoření 
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bezpečného chování a ověření jeho informovanosti o politice a cílech BOZP. Dále 

znalostí stanovených předpisů, znalostí bezpečných pracovních postupů a zásad 

bezpečné práce, pracovních rizik a způsobu ochrany proti nim, postupu při 

mimořádné události a skoronehodách a znalosti poskytování první pomoci.  

 Zaznamenáním silných a slabých míst, rozhovoru se zaměstnancem a návrhů na 

zlepšení. Záznam se provede do protokolu auditu bezpečného chování. 

 Projednáním závěrů a návrhů na zlepšení, na základě projednání nálezů, čili 

zjištěných neshod a způsob kontroly realizace opatření přijatých k nápravě 

zjištěných neshod s vedoucím kontrolovaného úseku nebo se zaměstnancem 

koordinujícím SMUP, případně s vedoucím zaměstnancem zhotovitelské firmy.  

[13]     

          Při rozhovoru s vybraným zaměstnancem vykonávajícím činnosti na kontrolovaném 

pracovišti mu jsou formou diskuze pokládány otázky typu: 

 „Které práce právě provádíte?“ 

 „Popište, prosím, krátce průběh prováděné činnosti.“ 

 „Co se Vám přitom může stát a na která ohrožení musíte dbát?“ 

 „Jaké pokyny jste obdržel od svého nadřízeného nebo od odpovědné osoby 

k bezpečnému postupu při této činnosti?“ 

 „Ptal jste se sám na tyto pokyny?“ 

 „Co byste měl respektovat a jak se chováte, aby se Vám při této činnosti nic 

nestalo?“ 

 „Na co byste upozornil nového zaměstnance při výkonu této činnosti?“ 

  „Jakým způsobem plníte instrukce k dodržování bezpečnosti práce a zda-li je to 

vždy možné? A máte odpovídající zabezpečovací systém?“ 

 „Jaké osobní ochranné pracovní prostředky nosíte a jak Vám vyhovují?“ 

 „Je možné, že by zde při této činnosti existovalo jiné možné ohrožení?“ 

 „Kdo vás informuje o bezpečnosti při vaši práci a o kterých tématech vztahujících 

se k bezpečnosti práce jste naposledy hovořili?“ 

 „Jak se budete chovat v případě ohrožení?“ [13]     

          Protokol z provedeného auditu bezpečného chování obsahuje datum provedení, 

název firmy, název posuzovaného pracoviště a kontrolovanou činnost, jména příslušného 
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vedoucího zaměstnance a týmu auditorů. Dále obsahuje kontrolu plnění opatření 

z předešlých auditů, pozorování silných a slabých míst a spontánní návrhy opatření.  

          Otázky při rozhovoru mohou být pokládány formou dotazníku. Jako příklad zde 

uvádím otázky z dotazníku k ověření úrovně zajištění péče o BOZP u služeb 

opravárenského charakteru, při rekonstrukci, modernizaci a investiční výstavbě prováděné 

externím zhotovitelem služeb ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. [13]     

 „Existuje platná dokumentace BOZP pro provádění SMUP?“ Tedy plán BOZP, 

zápis o předání pracoviště, staveniště včetně informací o rizicích vyplývajících 

z prováděných činností na pracovišti, stavební montážní deník. 

 „Jsou zpracovány pracovní a technologické postupy pro provádění práce ve 

výškách se stanovením způsobu a míst kotvení zaměstnance pro demontážní, 

bourací a montážní práce, plynové práce, práce na ostatních VTZ?“ 

 „Pověřuje zaměstnavatel jednotlivými činnostmi (řidiči, obsluha strojů a zařízení, 

VTZ, svářeči apod.) pouze odborně způsobilé zaměstnance?“ 

 „Jsou pověřováni jednotlivými činnostmi (řidiči, obsluha strojů a zařízení, VTZ, 

svářeči apod.) pouze zdravotně způsobilí zaměstnanci?“ 

 „Používají zaměstnanci OOPP pro prováděné činnosti?“ 

 „Jsou zaměstnanci externích firem označeni bezpečnostní nálepkou na ochranné 

přílbě?“ 

 „Jsou zaměstnanci provádějící práce ve výšce zajištěni kolektivní ochranou nebo 

prostředky osobního zajištění?“ 

 „Jsou používány žebříky v nezávadném stavu?“ 

 „Neprovádí se ze žebříku práce s nebezpečným nářadím?“ (Např. přenosné 

řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, svařovací soupravy apod.) 

 „Existuje dokumentace pro používané lešení?“ (Zadávací protokol, protokol           

o předání, záznam o denních kontrolách, záznam o odborných prohlídkách, záznam 

o zjištěných závadách.) 

 „Je lešení řádně označeno údaji o nosnosti pracovních podlah, dovoleném počtu 

současně zatížených podlah, názvem a adresou žadatele stavby lešení včetně 

způsobu použití lešení?“ 

 „Jsou vymezeny přístupové a únikové cesty na pracovišti?“ 
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 „Vede se evidence všech pracovních úrazů a nemocí z povolání a zjišťuje 

odstraňování příčin jejich vzniku?“ [13]     

          Při těchto otázkách je důležité nedotazovat se pouze na technická řešení, nýbrž 

zejména na způsob chování. Pokud by se kontrolovaný zaměstnanec choval v rozporu 

s bezpečností nebo vykonával nebezpečné aktivity, kupříkladu nesprávné manipulace, je 

nutné s ním učinit dohodu o bezpečném chování při této činnosti. [13]                                                

          Zásady bezpečného chování na pracovišti jsou pravidla chování zaměstnanců na 

pracovišti, a ta nejsou výslovně formulována v žádných právních normách. Považovat za 

ně můžeme například ohleduplnost zaměstnance k jiným zaměstnancům, opatrnost 

v prostředí s hrozícím nebezpečím pádu, uklouznutí, zřícení, opatrnost tam, kde hrozí 

nebezpečí vznícení, nestoupání zaměstnanců na nestabilní předměty a podobně. 

Organizace práce a prováděné pracovní postupy musí být ve shodě s dodržováním zásad 

bezpečného chování na pracovišti. Na straně druhé jsou zaměstnanci povinni se při práci   

a v práci řídit těmito zásadami bezpečného chování na pracovišti. [3]     

5.3 Nápravná a preventivní opatření 

          V rámci nápravných a preventivních opatření si každá organizace stanoví a udržuje 

postupy zahrnující určité požadavky na: 

 identifikování a analyzování neshod v systému řízení BOZP, 

 určení příčin neshod a stanovení opatření na jejich odstranění, 

 vyhodnocení potřeby opatření, která zamezí opakování neshod ze stejných příčin, 

 záznamy výsledků provedených opatření, 

 vytvoření systému prevence, sledování, výstrahy a likvidace v případě havarijního 

úniku látek, které způsobují znečištění vody, půdy nebo ovzduší, 

 vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí, následků těchto událostí               

a vyšetřování skoronehod, 

 vyhotovení a vedení dokumentace podle stanovených předpisů, evidenci                 

a statistické zpracování údajů o příčinách a následcích mimořádných událostí, 

 stanovení a provádění vhodných nápravných a preventivních opatření, vyhodnocení 

účinnosti zmíněných opatření. [14]   
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5.4 Audity na dílnách 

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

       Cílem tohoto auditu je přezkoumávání pracovních postupů, posílení dodržování 

stávajících předpisů, zjišťování zpětné vazby o běžné práci, identifikace možného 

zlepšování a odhalení případných nedostatků v bezpečnosti práce. Kontroly pracoviště jsou 

zaměřeny hlavně na používání OOPP, přístupy na pracoviště, bezpečnostní značení            

a signalizaci, ruční nářadí, bezpečnost strojů a technických zařízení. Dále se kontroluje 

způsob odpojování a zajišťování agregátů, připravenost na nouzové situace, pořádek na 

pracovišti a lékárničky. 

          Provedení auditu vykáže zaměstnanec, který audit provedl, vyplněním protokolu      

o provedení tohoto daného auditu. Odpovědnost za odstranění nedostatků, které byly 

zjištěny při auditu na dílnách, mají příslušní vedoucí zaměstnanci daného kontrolovaného 

pracoviště. Za ověření odstranění zmíněných nedostatků nebo neshod mají odpovědnost 

jejich příslušní vyšší nadřízení zaměstnanci. [13]     
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6 Spolupráce více externích firem na jedné zakázce 

6.1  Koordinace 

          Spolupráce více externích firem na jedné zakázce se v podstatě řídí koordinací 

znázorněnou na obrázku č. 6.1. Oblast koordinace je rozdělena na dvě skupiny. První 

skupina koordinace je koordinace na stavbě podle zákona č. 309/2006 Sb., a NV               

č. 591/2006 Sb., a druhou skupinou koordinace je koordinace mezi zaměstnavateli, pokud 

jejich zaměstnanci pracují na jednom pracovišti a tím pracovištěm není stavba. [2]    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.1 Koordinace 
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6.2 Koordinovaný postup zaměstnavatelů 

          Koordinovaný postup zaměstnavatelů je určen zákonnými požadavky, které jsou 

uvedeny v zákoníku práce v § 101, tedy plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci 

dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat 

o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před působením těchto rizik. Jedná se o rizika   

a opatření týkající se výkonu práce a pracoviště. Zaměstnavatelé vzájemně spolupracují při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

Dohodou pověřený zaměstnanec koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti       

a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na základě písemné dohody.  

 

          Každý ze zaměstnavatelů, kterých se koordinace týká, je povinen zajistit, aby 

prováděné práce a činnosti jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány                  

a prováděny tak, aby současně také byli chráněni zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. 

Další povinností je dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci, 

popřípadě zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochranu při práci. Nepůsobí-li    

u něj, informuje přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od 

jiných zaměstnavatelů. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci je vztažena na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovišti. [2]     

          Cílem těchto požadavků je, aby se zaměstnanci různých zaměstnavatelů, kteří 

pracují na stejném místě, vzájemně neohrožovali svou prací. Zaměstnanci musí být na 

pracovištích cizího zaměstnavatele tímto zaměstnavatelem informováni o místních rizicích, 

o ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a o opatřeních k jejich ochraně. Tato opatření 

musí respektovat. [13]   

   

          Postup koordinace zaměstnavatelů probíhá následovně. Zaměstnavatelé musí 

vyhodnotit činnosti, při kterých je nutná koordinace v řízení rizik. Řízení rizik musí 

koordinovaně směřovat k jejich odstranění, případně snížení na míru, která je přijatelná. 

Organizačně nebo technicky musí být zajištěno, aby se zaměstnanci vzájemně 

neohrožovali. Všechna tato opatření musí být vzájemně akceptována a dodržována všemi 

zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci se nachází na jednom pracovišti. Výše uvedené 

informace musí proniknout až k zaměstnanci, jinak nemají význam a smysl. [2]     
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Informace mohou být předány těmito způsoby: 

 Nejprve je vypracován společný technologický postup koordinované činnosti se 

zvýrazněním části o BOZP, kde budou mimo jiné identifikována možná nebezpečí, 

stanovení míra rizika s opatřením na jejich eliminaci. 

 Vytvoří se používané technologické postupy s ohledem na koordinaci činností. 

Opět se zvýrazní část o BOZP s identifikovanými nebezpečími a vyhodnocenými 

riziky. 

 Vypracuje se smlouva, stanovující zásady koordinace a vymezující dohodnuté 

povinnosti ve vztahu ke koordinovaným činnostem. 

 Stanoví se přehledný harmonogram prací s vymezením povinností BOZP 

k ostatním spolupracujícím subjektům. 

 Informace o možných rizicích mohou tvořit přílohu smlouvy, ve které budou 

uvedeny potřebné postupy jejich řízení. 

 Všichni zaměstnavatelé si vzájemně provedou výměnu svých dokumentací             

o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. S touto dokumentací seznámí 

zaměstnance prostřednictvím školení před zahájením práce, při které budou 

činnosti koordinovány. Tento způsob bývá v praxi nejčastější. [2]     

6.3 Koordinace na stavbách 

 

          Odborné řízení a koordinace na stavbách, jsou zajištěny zřízením funkce 

koordinátora, který má přesně vymezena práva a povinnosti. Podle § 14 zákona                 

č. 309/2006 Sb. (NV č. 591/2006 Sb.) je stanoveno, že v případě, kdy budou na staveništi 

působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 

povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány stejnou osobou. V případě, že určí 

zadavatel stavby více koordinátorů působících při přípravě nebo realizaci stavby současně, 

vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, fyzická osoba splňující 

stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost 

koordinátora vykonávat sám. [2, 17]      

           Společným cílem koordinovaného postupu zaměstnavatelů i koordinací na stavbě je 

prevence ohrožení života a zdraví osob, jež se na stavbě či staveništi vyskytují. [3]     
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6.4 Koordinátor 

          Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi je fyzická nebo právnická 

osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, 

během stavby nebo při realizaci stavby na staveništi. [2]      

          Podle stavebního zákona se za staveniště považuje místo, na kterém se provádí 

stavba nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný 

stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby. Také v rozsahu vymezeném stavebním 

úřadem jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. [3]    

  

Koordinátorem BOZP tedy může být: 

 fyzická osoba splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti, 

 právnická osoba pokud zabezpečí výkon činnosti koordinátora odborně způsobilou 

fyzickou osobou, 

 zadavatel stavby jako fyzická osoba, splňující stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti, činnosti koordinátora může vykonávat přímo sám. 

 

          Naproti tomu nemůže být koordinátorem osoba totožná s osobou, která odborně vede 

realizaci stavby, kupříkladu stavbyvedoucí. Působení koordinátora BOZP na staveništi je 

povinen zadavatel stavby zajistit v případě, budou-li na pracovišti označeném jako 

staveniště působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, a to s přihlédnutím 

k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a jeho realizace. 

[3]    

          Koordinátor může být zaměstnán v pracovněprávním vztahu nebo jako živnostník na 

základě živnostenského oprávnění. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci těchto staveb:  

 V případě staveb, u kterých nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení 

prací, kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností není delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní 

den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. V opačném 

případě je však zadavatel povinný při realizaci stavby provést oznámení o zahájení 

prací na staveništi oblastnímu inspektorátu práce.  
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 V případě staveb, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle 

stavebního zákona. 

 V případě staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle stavebního 

zákona. [3]    

6.5 Povinnosti koordinátora 

Povinnosti koordinátora během přípravy stavby jsou dány podle zákona č. 309/2006 Sb.: 

 V dostatečném časovém předstihu, vždy před zadáním díla zhotoviteli stavby, 

předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 

informace o rizicích, jež se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví. Dále pak další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba 

vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

 Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 

určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních                     

a zdravotních rizicích, jež jsou mu známy a které se dotýkají jeho činnosti. [2, 17]    

 

Povinnosti koordinátora během přípravy stavby stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

 Koordinátor dává podněty a doporučuje organizační opatření nebo technická řešení, 

která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 

především těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti. 

 Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení 

plánovaných činností nebo prací. Zde však musí vzít v potaz specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy i potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby. 

 Dbá na to, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné v souladu 

s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Toto řešení musí být 

ekonomicky přiměřené vzhledem k účelu stanovenému zadavatelem stavby. 

 Zabezpečuje, aby plán zajištění bezpečnosti práce na stavbě obsahoval informace   

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
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neohrožující práce. Zabezpečí odsouhlasení a podepsání plánu všemi zhotoviteli, 

pokud jsou v době zpracování plánu známy. 

 Zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích. [2, 3, 9]   

 

Povinnosti koordinátora při realizaci stavby stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb.: 

 Povinnost informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních            

a zdravotních rizicích, vzniklých na staveništi během postupu prací. 

 Povinnost upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 

zjednání nápravy. K tomu navrhuje přiměřená opatření. 

 Povinnost oznamovat zadavateli stavby nedostatky, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

 Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 

k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence 

rizik a činnosti prováděných na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 

se záměrem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům               

a předcházet vznikům nemocí z povolání. 

 Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 

k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů              

a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 

vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 

navazovat. 

 Koordinátor se spolupodílí při stanovení času, který je potřebný k bezpečnému 

provádění jednotlivých prací nebo činností. 

 Provádí kontrolu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu a vstupu na 

staveniště za účelem zamezení vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

 Monitoruje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje 

bezodkladné zjednání nápravy. 

 Poskytuje svou účast na kontrolních prohlídkách stavby, ke kterým byl přizván 

stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu. 
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 Podílí se na spolupráci se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a příslušnými 

odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou, která provádí technický 

dozor stavebníka. 

 Organizuje provádění kontrolních dnů a navrhuje termíny těchto kontrolních dnů 

k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených.  

 Monitoruje, zda-li je plán zhotoviteli dodržován a rovněž s nimi projednává přijetí 

opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.  

 Vytváří zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na které zhotovitele 

upozornil prokazatelným způsobem. Pokud byly zjištěné nedostatky odstraněny, 

provede zápis o způsobu odstranění. [2, 9]     

6.6 Plán na zajištění BOZP na stavbě 

          Tento plán se zpracovává v případech, kdy práce a činnosti vystavují fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Je jedním z nejdůležitějších dokumentů 

stavby a na jeho tvorbě se nejvíce podílí koordinátor. Plán na zajištění BOZP je 

dokumentem, vycházejícím z harmonogramu prací a technologických postupů. Obsahuje 

postupy a informace potřebné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán na 

zajištění BOZP musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli díla. [2, 3, 9]       

6.7 Odpovědnost  koordinátora 

          Předpoklady odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi jsou ve většině 

shodné s předpoklady odborné způsobilosti osoby k prevenci rizik. Při plnění povinností    

a úkolů vyplývajících z funkce koordinátora BOZP na staveništi odpovídá zadavateli 

stavby, který ho určil. Odpovědnost koordinátora se odvíjí na základě vztahu, na kterém je 

určení založeno. 

   Jestliže je koordinátor zaměstnancem zadavatele stavby, pak jde o odpovědnost 

v rámci pracovněprávního vztahu. 

   Působí-li koordinátor jako fyzická osoba na základě přímého občanskoprávního 

vztahu nebo obchodního vztahu, tak odpovědnost koordinátora za porušení 

povinností vyplývajících z této smlouvy je řešena na základě odpovědnostních 

institutů obchodněprávních a občanskoprávních. 

   Plní-li koordinátor úkoly jako zaměstnanec právnické osoby, která službu 

koordinátora poskytuje na základě obchodního vztahu, pak koordinátor odpovídá 
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svému zaměstnavateli, čili právnické osobě poskytující služby koordinátora, a ta 

odpovídá zadavateli stavby. 

 

          Koordinátor odpovídá za správní přestupek, je-li fyzická osoba a za správní delikt je-

li právnická osoba. Pokud neplní určená osoba povinnosti koordinátora, může být 

pokutována orgány inspekce práce do výše 300 000,- Kč. V případě, že by jednání 

koordinátora jako fyzické osoby naplnilo skutkovou podstatu některého z trestných činů, 

není vyloučena ani trestní odpovědnost. [3]     

6.8 Povinnost součinnosti vůči koordinátorovi   

          K umožnění koordinační činnosti koordinátora BOZP na staveništi, mají určité 

osoby zákonnou povinnost poskytovat koordinátorovi součinnost. Jedná se o tyto osoby: 

 zadavatel stavby, který je rovněž povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, 

popřípadě jiné osoby k této součinnosti, 

 zhotovitel stavby, 

 jiná fyzická osoba, která se podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance, 

 stavbyvedoucí. 

 

          Při porušení, nebo nedodržení povinnosti poskytnutí koordinátorovi náležitou 

součinnost může být udělena výše uvedeným osobám v případě přestupku či správního 

deliktu finanční pokuta. [3]     

6.9 Osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho 

pracovištích    

          Na pracovištích zaměstnavatele nebo zhotovitele se vyskytují nejen osoby 

zaměstnavatele, ale mnohdy i jiné osoby. Mohou to být zaměstnanci dodavatelské, 

zhotovitelské, subdodavatelské nebo odběratelské firmy, zaměstnanci stavební či 

opravárenské firmy, osoby dozorčích orgánů, služební nebo soukromé návštěvy 

zaměstnanců, popřípadě dopravci.  

          Zaměstnavatel má povinnost pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví i těchto osob,    

a to za předpokladu podmínky, že se na jeho pracovištích zdržují s jeho vědomím. Tuto 

povinnost může praktikovat informováním o místních rizicích a o opatřeních k ochraně 

před nimi nebo zajištěním bezpečného pohybu na svých pracovištích v doprovodu 
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místního zaměstnance. V případě potřeby je povinen zmíněné osoby vybavit patřičnými 

osobními ochrannými pracovními prostředky. [3]     

6.10 Povinnost jiných osob podílejících se na stavbě 

          Za tyto osoby se považují jiné fyzické osoby než osoby zhotovitele, které se osobně 

podílí na zhotovení stavby a nejsou zaměstnavatelem. Tyto osoby jsou povinny: 

 Poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost. 

 Řídit se pokyny nebo opatřeními k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

které určil zhotovitel stavby. 

 Poskytovat informace zhotoviteli stavby nejpozději do pěti pracovních dnů před 

převzetím pracoviště. Informovat ho o všech okolnostech, které by mohly při jejich 

činnosti na staveništi vést k ohrožení života a k poškození zdraví dalších fyzických 

osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.  

 Technická zařízení používat jen k daným účelům a za podmínek určení. 

 Vhodně používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 Dodržovat právní předpisy, týkající se BOZP na staveništi a přihlížet k podnětům 

koordinátora. 

 Používat pouze technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

 Svévolně nevyřazovat, neměnit a nepřestavovat ochranná zařízení strojů a přístrojů 

a nářadí. 

 Plnit při činnosti nebo poskytování služeb další povinnosti, jež pro ně vyplývají ze 

zákoníku práce a zákona o zajištění dalších podmínek BOZP. [3]     

6.11  Předání a převzetí pracoviště – staveniště 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

          Povinnosti, týkající se předání a převzetí pracoviště na staveništi tedy staveniště, 

vyplývají z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zde se mimo jiné stanoví, že za 

uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 

bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. O předání a převzetí 

pracoviště se provede zápis, ve kterém zainteresované strany uvedou všechny známé 
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skutečnosti, jež mají význam z hlediska zajištění BOZP pro fyzické osoby, které se zdržují 

na uvedeném staveništi nebo pracovišti. Cílem předávání a převzetí pracovišť je 

zabezpečení bezpečnosti pracovníků na novém neznámém pracovišti. Předávání a převzetí 

pracoviště probíhá podepsáním zápisu o předání a převzetí pracoviště oběma stranami. 

Tento zápis podepisují oprávněné osoby zadavatele a zhotovitele. [5]     

 

Náležitosti a průběh předání zápisu o předání pracoviště, staveniště zahrnuje: 

  Identifikační údaje, zahrnující název a charakter prací, například stavební, 

montážní nebo udržovací práce. 

  Vymezení staveniště, pracoviště a to buď hraničně popřípadě náčrtem. 

  Předání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými 

podzemními překážkami na staveništi, při větším počtu zhotovitelů vyznačením 

dílčích pracovišť. 

  Upozornění zhotovitele na místa a zdroje ohrožení pracovníků na předávaném 

staveništi či pracovišti. 

  Stanovení přístupových cest na pracoviště, vymezení hlavních provozních 

komunikací s přístupy, včetně určení napojení staveniště na veřejné komunikace. 

  Stanovení odběrných napojovacích míst a stanovení měření odběru těchto zdrojů 

energií. 

  Určení způsobu jakým budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni 

s interními předpisy zadavatele, týkajících se BOZP a pohybu lidí a materiálu na 

pracovišti, staveništi. 

  Požadovanou součinnost mezi zadavatelem a zhotovitelem kde se jedná                 

o vzájemná opatření, pokud činnost zhotovitele při realizaci stavebních, 

montážních nebo udržovacích pracích může omezit nebo ohrozit činnost 

zaměstnanců žadatele na předaném pracovišti a naopak.  

  Stav předávaného pracoviště, staveniště, zde se jedná o bezpečnostní a jiné závady. 

[5,13]     
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7 Případová studie - kontrola bezpečného chování externích                     

firem  při  technologickém  postupu  při  SMUP 

v ArcelorMittal Ostrava,  a.s. 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

7.1 Vznik vztahu mezi zadavatelem a zhotovitelem - externí firmou ve 

firmě ArcelorMittal Ostrava,  a.s. 

U plánovaných uvedených činností s potřebnými parametry vkládá pověřený technik 

jednotlivého výrobního úseku požadavek na provedení do integrovaného místního 

informačního systému. Na základě tohoto požadavku je na úseku výroby a techniky 

závodu Údržba vystavena objednávka na opravu stanoveného agregátu. Objednávka 

obsahuje objem a rozpis prací, stanovený požadavek na kvalifikaci profesí, (například pro 

svařování), požadavek na vybavení OOPP podle příslušného normativu. Tyto OOPP 

specifikuje zadavatel a každá externí firma si je zajišťuje sama. Objednávka je odeslána na 

oddělení nákupu, a to ji po provedení kontroly vyhodnotí. U zakázek SMUP v objemu nad 

40 000 Kč,- je firmou vyhlášeno výběrové řízení a jsou osloveny externí firmy mající 

smlouvu s AMO, a.s. na provádění SMUP. Z časového pohledu probíhá tento proces 

minimálně jeden týden. Na základě výběrového řízení oddělení nákupu vybere a doporučí 

externí firmu pro provedení SMUP. Závazné rozhodnutí je na řediteli závodu Údržba.      

S  externí firmou, vybranou výběrovým řízením, se provede smlouva o dílo. 

Smlouva o dílo obsahuje: 

  adresy smluvních stran, 

  místo, předmět a termín plnění, 

  limit a částka plnění, 

  platební plnění, 

  odpovědná osoba za zadavatele a odpovědná osoba za externí firmu, 

  v případě, že si externí firma na prováděné SMUP zajistí další subdodavatele a ti 

případně ještě další subdodavatele, což se v praxi stává stále běžnější, bude ve 

smlouvě o dílo uvedeno, že externí firma bude provádět SMUP a to z části nebo 

zcela prostřednictvím subdodavatelů. [13]    
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7.2  Náležitosti předcházející výkonu činností  externích firem ve firmě 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

          Před započetím SMUP zadavatel stanoví koordinátora SMUP, což je koordinátor 

opravy, který zadává a přebírá práci. Tento koordinátor SMUP jednorázově proškolí 

zástupce externí firmy školením pro zaměstnance zhotovitelských firem, popřípadě jiným 

specifickým školením. Zástupce externí firmy si pak školí už své zaměstnance sám, a to se 

týká i postupu subdodavatelů. Dále koordinátor SMUP předá pracoviště a vyhotoví 

písemný zápis o předání pracoviště. Předání probíhá formou podpisu protokolu o předání   

a převzetí objektu, pracoviště nebo zařízení před a po opravě zhotovitelem provádějícím 

opravu. Odstavování a zajištění agregátů je zajišťované a prováděné pouze zaměstnanci 

AMO. Koordinátor SMUP rovněž předá externí firmě zadávací protokol, ve kterém je 

uveden seznam jednotlivých prací. Externí firmy jsou povinny vést stavební montážní 

deník. [13]    

7.3  Náležitosti obsažené ve stavebním, montážním deníku 

          Cílem vedení stavebního, montážního deníku je zadokumentování všech podstatných 

údajů a informací v průběhu provádění SMUP. Zhotovitelem, tedy externí firmou jsou zde 

zaznamenávána data, která umožňují prokazovat jakost, množství a časový interval 

provedených SMUP. Provedené záznamy v denících jsou tedy průkazným materiálem při 

prokazování kvality prací, cenových a časových dodávkách o provedených pracích. 

Stavební, montážní deník obsahuje tyto záznamy: 

  před zahájením SMUP zápis o převzetí a předání pracoviště, zápis o školení 

pracovníků z bezpečnosti práce stvrzené podpisem, 

  počet pracovníků a jednotlivé profese, 

  údaje o pracovní době jednotlivých pracovníků, 

  záznamy o porušení bezpečnostních předpisů, 

  záznam o vzniklých nebezpečných situacích, které vznikly při SMUP a opatření 

k jejich zamezení,  

  záznam o příkazu P (V) pro práce s nebezpečím vzniku požáru nebo nebezpečí 

vzniku výbuchu, 

  údaje o úrazech externích zaměstnanců při výkonech sjednané činnosti, 

  další údaje týkající se změny technologie a časových postupů SMUP, 
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  záznam o provedených denních kontrolách plnění postupu SMUP prováděné 

koordinátorem opravy a případných kontrolách bezpečnosti práce prováděné 

pověřeným pracovníkem závodu Údržba, 

  na konci deníku je záznam o ukončení prací, předávání a přebírání pracoviště mezi 

zhotovitelem a zadavatelem stvrzený podpisy pověřených osob. [13]    

 

          Po ukončení všech sjednaných SMUP vyhotoví a předá určená osoba zhotovitele 

předávací protokol zadavateli. Na jeho základě zadavatel vystaví list evidence výkonů 

stvrzující provedení výkonů SMUP za účelem provedení platby. Stavební, montážní 

deníky se jako dokumentace uchovávají 5 let. Následně jsou skartovány. [13]   

7.4       Kontroly bezpečnosti práce externích firem při SMUP v AMO, a.s. 

          Kontroly externích firem provádí tým pověřených techniků závodu Údržba. Při 

prováděných kontrolách musí samotní kontroloři používat předepsané OOPP vyžadované 

pro přístup na kontrolované pracoviště. 

          Cílem kontrol externích firem není jen dodržování pravidel bezpečnosti práce 

zaměstnanců externích firem, ale také kontrola bezpečného provádění montážních              

a technologických postupů na dané technologii, platné dokumentace. 

Při kontrolách externích firem se posuzují tyto parametry a kritéria: 

  kontroluje se bezpečnost práce externí firmy, 

  platnost smluv o dílo, 

  záznam o provedení školení z osnovy BOZP (o provedení školení ZBB 24 se 

vystaví na ochrannou přilbu nálepka, která je průkazem o školení a při jakémkoliv 

poškození musí být vyměněna), 

  znalost umístění orientačních bodů, které jsou stanoveny nejblíže pro dané 

pracoviště (tyto orientační body jsou určeny pro příjezd složek IZS), 

  vybavenost a stav OOPP, 

  označení logem dodavatelské firmy na pracovních oblecích zaměstnance, 

  vybavenost a nezávadnost pracovních prostředků, nářadí, vázacích prostředků, 

  kontrola činnosti právě prováděné, 

  stavební, montážní deník, se zápisem o provedené kontrole. 
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7.5       Zápis z kontroly bezpečnosti práce externí firmy 

Datum kontroly:       30. 3. 2011 

Prověřovaný úsek:    Externí firma 

Zaměření:                  Kontrola bezpečného chování 

Kontrolu provedl:     Technik závodu Údržba 

Kontroly se účastnil: Studující 

 

Zjištění: 

 Na pracovišti oprav spojovacích vřeten pracovali 3 zaměstnanci externí firmy. 

 Jejich úkolem byla oprava a montáž spojky spojovacího vřetene pro pohon 

válcovacích jednotek. 

 

Kontrolováno bylo: 

 Platnost smlouvy o dílo – smlouva platná, činnost v souladu s daty smlouvy. 

 Seznámení s povinnostmi BOZP a bezpečnostními riziky – zaměstnanci byli 

seznámeni s riziky spojenými s pracovními úkoly tohoto pracoviště. 

 Označení zaměstnanců – logem firmy a nálepkou o provedeném školení. 

 Pořádek na pracovišti – na pracovišti je udržován pořádek. 

 Zápisy v montážním deníku – zápisy jsou v pořádku. 

 Povědomí o bezpečnosti – zaměstnanci si jsou vědomi možných bezpečnostních 

rizik. 

 Používání předepsaných OOPP – zaměstnanci používají předepsané OOPP. 

 Používané nářadí – používané nářadí je v pořádku. 

 Vázací prostředky – uložené na určeném místě. 

 

Zápis zpracoval: Studující 

Podpis: 
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7.6 Statistické údaje o úrazech externích firem při SMUP v AMO, a.s. 

          Ze statistických údajů vedených o pracovní úrazovosti externích firem při SMUP 

v AMO, a.s. uvedených v tabulce č. 7.6 vyplývá jednoznačný úsudek o relativně nízké, 

klesající úrazovosti externích firem v závislosti na odpracovaných hodinách. 

 

Tabulka 7.6  Statistické údaje PÚ externích firem od roku 2007. [13] 

 

 

Počet všech PÚ zahrnuje drobná poranění, ošetření lékařem, omezenou práci, absenční 

úrazy a smrtelné úrazy. 

Hodnota FR vyjadřuje počet absenčních úrazů, vztažený na počet odpracovaných hodin. 

Hodnota SR vyjadřuje počet zameškaných dnů, rovněž vztažený na počet odpracovaných 

hodin. [13]    

7.7 Navrhované podněty pro zlepšení úrovně řízení BOZP u externích 

firem 

  Zvýšit kontrolu nad prováděným školením BOZP v případě subdodavatelů 

externích firem. (Scházející zpětná vazba na zadavatele). 

  Vyžadovat potvrzení o potřebných kvalifikacích zaměstnanců subdodavatelů i při 

několika hodinových činnostech v rámci subdodavatelů. (Zamezení neodbornosti 

subdodavatelů a tím snížení kvality SMUP.) 

  Sjednotit viditelné označení zaměstnanců externích firem například stejným 

barevným označení OOPP hlavy, jako je tomu u zaměstnanců s malými 

zkušenostmi, kteří jsou zaměstnáváni krátkou dobu v AMO, a.s. nebo  

u agenturních zaměstnanců. (Externí firmy používají značné množství druhů, typů, 

tvarů a barev ochranných přileb, což způsobuje nepřehlednou situaci.) 

  Vybavit zaměstnance externích firem a její subdodavatele aktuálním plánkem 

areálu AMO, a.s. se všemi orientačními body pro příjezd složek IZS a s umístěním 

aktuálního pracoviště v tomto plánku. Pracovníci mohou přecházet v rozlehlém 

areálu AMO, a.s. (Eliminace příjezdu složek IZS v případě potřeby na jiné místo.) 

  Seznámit zaměstnance externích firem a jejich subdodavatelů s umístěním ručních 

hasících přístrojů na pracovištích, kde vykonávají smluvní činnost. (Eliminace 
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ohniska požáru a předcházení vzniku možných škod na zdraví a majetku v případě 

absence kmenových, tedy stálých zaměstnanců AMO, a.s.) 

  Seznámit zaměstnance externích firem a jejich subdodavatelů s místem umístění 

lékárniček na pracovištích, kde vykonávají smluvní činnost. (Zamezení zvýšení 

škod na zdraví v případě úrazu a v nepřítomnosti kmenových, tedy stálých 

zaměstnanců AMO, a.s.) 

  Seznámit zaměstnance externích firem a jejich subdodavatelů se způsobenými 

úrazy a negativními jevy, které proběhly v minulosti na předaných pracovištích     

a objektech. (Eliminace opakování úrazů a negativních jevů.) 

  Před zahájením SMUP si od externích firem a jejich subdodavatelů vyžádat 

informace pro případ neobvyklých nebo zastaralých způsobů při technologickém 

postupu SMUP. (Eliminace nedodržení časového limitu při provádění SMUP.) 

  Při práci na VTZ zaměstnanci subdodavatelů externích firem si předem vyžádat 

dokumenty prokazující odbornou způsobilost těchto subdodavatelů. (Eliminace 

neodborných zásahů na VTZ.)  
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8 Závěr 

 

          Nejcennější a nejvyšší hodnotou každé firmy je potenciál zaměstnanců, jejich 

zkušenosti, schopnosti a odbornost. Systémy řízení BOZP slouží k zachování toho 

nejcennějšího co člověk má – to je ochrana jeho života a zdraví. Pracovní úrazovost nelze 

nikdy stoprocentně eliminovat na žádném pracovišti, ale prostřednictvím zdokonalování 

nastaveného systému řízení BOZP lze úrazovost udržet na nízkých přijatelných hodnotách, 

případně výskyt omezit téměř k nulové hodnotě.  

 

          V této bakalářské práci jsem uvedl zákonné požadavky pro pracovně právní vztahy 

mezi zadavateli a zhotoviteli a jednotlivé prvky systému pro řízení BOZP u externích 

firem. Na základě studie provedené v AMO, a.s., zkušeností, které jsem získal při 

provádění studie a své praxe, je způsob proškolování a kontroly bezpečného chování 

externích firem na více než dobré úrovni. Relativně nízká pracovní úrazovost zaměstnanců 

externích firem v AMO, a.s. je výsledkem aktuálně nastaveného systému řízení, který se 

nepohybuje jen v mezích rámce zákonných legislativních požadavků, ale také činností nad 

tento rámec, například účastí zaměstnanců externích firem na akcích typu minuty pro 

bezpečnost.  

 

          Ze svého pohledu však vidím rezervy ve vztazích mezi externími firmami a jejími 

dalšími subdodavateli, kdy externí firma při nedostatečném pokrytí zakázky svým 

potenciálem si najímá další subdodavatele, a ti pak ještě další subdodavatele. Nebývá pak 

výjimkou, že se na zakázce podílí v postupu řada subdodavatelů. Na základě zjištěných 

dat, informací a skutečností v AMO, a.s. jsem navrhl několik kroků pro zlepšení systému 

řízení BOZP u externích firem pro AMO, a.s. 

           

          Využití své bakalářské práce spatřuji v možném použití jako metodický návod při 

řízení BOZP u externích firem.  
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Příloha 1 Osnova BOZP pro zhotovitelské firmy v ArcelorMittal Ostrava 

a.s. [13] 

 V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 
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