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Příloha 2: Politika v oblasti zdraví a bezpečnosti práce 



 

 

Příloha 3: Žádost o povolení vstupu – vjezdu do areálu společnosti AMFM 

 

Číslo žádosti 
 

      

 
vyplní pověřený zástupce AMFM 

 

ŽÁDOST 
 

O povolení vstupu - vjezdu do areálu společnosti AMFM 

Vyplní žadatel (zhotovitel) 

Název firmy :  

      
 

Smlouva č.: 
      

 Adresa firmy : 

      
IČ :       

Tel.:            

e-mail:       

Kontaktní osoba : (odpovědný zaměstnanec zhotovitele za pracovní skupinu) 

      

Tel.:            

e-mail:       

Vymezení pracoviště, staveniště : (místo výkonu činnosti - pracoviště AMFM / AMT)  

      

Datum zahájení: 

      
Datum ukončení: 

      
 

Kontaktní osoba objednatele : (odpovědný zaměstnanec na pracovišti AMFM / AMT) 

      

Tel.:            

e-mail:       

Žádáme vstup - vjezd pro zaměstnance : 

příjmení a jméno 

číslo průkazu 

totožnosti 

(OP nebo pasu) 

adresa bydliště RZ (1) 
vozidla 

 
Os. ev. číslo  

 

vyplní pověřený 
zástupce AMFM 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                           

(1) U stavebních strojů a mechanismů bez SPZ uvést evidenční číslo stroje 

                                                                                  
  

       
 

Odpovědný zástupce žádající firmy 

příjmení a jméno 

  

otisk razítka Datum podání žádosti : Podpis 

 

 



 

 

POKYNY  PRO  VSTUPUJÍCÍ  OSOBY 

Základní pokyny pro vstupující osoby platné v ArcelorMittal Frýdek-
Místek a.s. a ArcelorMittal Technotron, s.r.o., Frýdek-Místek (dále jen areál 
společnosti) 

Během pobytu a pracovní činnosti v areálu společnosti je nutné zachovávat 
opatrnost s ohledem na možnost úrazu, zdržovat se jen na Vám vymezeném 
pracovišti či prostoru. Před zahájením pracovní činnosti se musí osoby 
podrobit školení o podmínkách BOZ, PO a OŽP dle stanovené osnovy. 

 Je zakázán vstup do jiných než určených budov, dílen a výrobních objektů 
a na místa, která nejsou určena pro plnění pracovních úkolů dle uzavřených 
smluvních vztahů bez doprovodu našeho pracovníka, dále bez ochranné 
přilby, pracovní obuvi a dalších předepsaných OOPP. 

 Je přísně zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 
látek a donášet je do areálu společnosti, donášet sebou střelné zbraně a 
zvířata, fotografovat a filmovat bez zvláštního povolení. 

Na vyzvání pracovníka Ostrahy jste povinni se podrobit zkoušce na alkohol 
nebo jiných omamných látek a umožnit osobní prohlídku a kontrolu zavazadel. 

 Při vjíždění do areálu společnosti respektujte POKYNY ŘIDIČŮM, 
maximální povolená rychlost jízdy na komunikacích je 20 km/hod, využívejte 
jen určené a vymezené dopravní cesty a komunikační prostory. 

 Pro vyvážení, dovážení, vynášení, donášení materiálu z a do areálu 
společnosti je nutné mít platné průvodní doklady. Bez nich se dopouštíte 
zcizování majetku. 

 Vstupujte do areálu společnosti jen určenými vrátnicemi a při každém 
průchodu se bez vyzvání identifikujte předložením průkazu nebo přiložením 
elektronického klíče DALLAS na čtecí terminál. ( DALLAS je vydán na 
základě vyplněné a podepsané písemné žádosti pověřeným zástupcem 
AMFM útvaru PO oproti vratné záloze 100,- Kč ). 

 Průkaz / elektronický klíč DALLAS pro vstup či vjezd platí jen současně 
s platným průkazem totožnosti. Ztrátu průkazu / elektronického klíče hlaste 
ihned pracovníkovi Ostrahy na vrátnici a pověřenému zástupci Povolování 
vstupu. 

Po uplynutí doby platnosti povolení vstupu – vjezdu, Průkaz / elektronický klíč 
neprodleně vraťte zástupci Povolování vstupu. Pokud nebude vrácen bez 
řádného odůvodnění, nebudou další vstupy a vjezdy dotčeným osobám a 
firmám povoleny. 

 

 

 V případě požáru  nebo jiné havárie či úrazu volejte na telefon číslo :  

150 – místní linka nebo  558 48 2222 – při volání mobilním telefonem. 

 

 



 

 

Podle zákona o požární ochraně jste povinni počínat si tak, abyste nezavdali 
příčiny ke vzniku požáru a nezpůsobili ani jinou havárii a nehrozili tím životní 
prostředí.  

 Jakékoliv utajované nebo důvěrné informace, které mohou být při pracovní 
návštěvě nebo činnosti v areálu společnosti získány, nesmí být dále šířeny 
třetím osobám ani jinak použity, není-li k takovému použití dán písemný 
souhlas vedením společnosti. Informace, které mohou být vedení společnosti 
sděleny, zůstávají jejich majetkem. 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
Nedodržení „POKYNŮ“ může pro danou osobu nebo firmu znamenat 
neumožnění dalšího vstupu či vjezdu až do vyřešení celé záležitosti. 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
Zástupce žádající firmy stvrzuje svým podpisem na přední straně žádosti, 
že byl seznámen se shora uvedenými pokyny, bere je na vědomí a souhlasí 
s nakládáním s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4: Osnova pro školení zaměstnanců externích firem  

 

Osnova 

pro školení zaměstnanců externích firem působících v AMFM a AMT o : 

Bezpečnosti práce (BOZ) - 

1. Jízda a pohyb ve venkovním prostoru areálu společnosti. 

2. Přístupové cesty, průchody a přechody až na své pracoviště, vstupy do elektro objektů. 

3. Rizika možného ohrožení života a zdraví a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik. 

4. Základní vybavení OOPP. 

5. Nebezpečné prostředí, škodliviny a ochrana proti nim. 

6. Zabezpečovací zařízení, jeho význam a funkce. 

7. Zakázané a nebezpečné manipulace. 

8. Zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru na stanoveném pracovišti. 

9. Povinnosti a způsob poskytnutí a zajištění první pomoci při úrazech a otravách v AMFM. 

10. Důležité telefonní čísla. 

11. Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před a během pracovní doby. 

12. Sankce za porušení uvedených pokynů. 

Požární ochraně (PO) - 

1.  Organizace a zajištění PO 

- zdůvodnění školení, směrnice AMFM S 46 Organizace, řízení a provádění PO – 

základní povinnosti, 

- postihy za porušování předpisů o PO podle zákona o PO. 

2.  Zásady požární ochrany a prevence na pracovištích společnosti 

- dodržování obecných zásad PO při používání a manipulaci s tepelnými 

elektrickými a plynovými spotřebiči, hořlavými kapalinami, tlakovými láhvemi 

s plyny, svařování a řezání kovů, dodržování zákazu kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm na pracovištích a v prostorách s činnostmi se zvýšeným 

požárním nebezpečím, zvláštní požárně bezpečnostní opatření. 

3.  Činnost zaměstnanců externí firmy (dále jen zhotovitele) při vzniku požáru: 

- vyhlášení požárního poplachu podle požárních poplachových směrnic, přivolání 

zásahové jednotky, 

- činnost zaměstnanců před příjezdem jednotky HZS (přerušení provozu, odpojení 

provozních zařízení, vypnutí energií apod.), 

- poskytování informací veliteli zásahu po příjezdu jednotky HZS. 

4.  Hašení požáru 

- druhy hasebních prostředků na pracovištích společnosti, jejich použití. 

Ochraně životního prostředí (OŽP) - 

1. Seznámení zaměstnanců zhotovitele se zásadami uvedenými ve směrnici AMFM 

S 36 Nakládání s odpady (povinnost sběru odpadů, jejich separace, označení 

sběrných míst). 

2. Seznámení zaměstnanců zhotovitele se způsobem nakládání s odpady vzniklými při 

jejich činnosti (dle uzavřené obchodní smlouvy). 

3. Seznámení zaměstnanců zhotovitele se zásadami směrnice AMFM S 40 Nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, která aplikuje povinnosti 

stanovené zákonem č. 356/2003 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) pro nakládání s 

chemickými látkami a přípravky.  

4. Seznámení zaměstnanců zhotovitele s Pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a 

OŽP při práci s nebezpečným chemickými látkami podle § 258/00 Sb. § 4 a).  

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


 

 

5. Poučení zaměstnanců zhotovitele o ohlašovací povinnosti v případě zjištění 

ekologické havárie (telefonní čísla Centrálního dispečinku). 

6. Poučení zaměstnanců zhotovitele o nutnosti dbát na dodržování zásad pracovní 

hygieny. 

7. Poučení zaměstnanců zhotovitele o nutnosti udržování pořádku na pracovišti. 

8. Poučení zaměstnanců zhotovitele o zákazu zakládat ohně na volných 

prostranstvích. Spalování odpadů (odpadového dřeva, odpady ze zeleně, papíru, 

obalů, železničních pražců apod.) je na otevřených ohništích zakázáno! 

9. Poučení zaměstnanců zhotovitele o nutnosti dbát na ochranu travních porostů, 

okrasných dřevin a vzrostlých stromů. 

10. Poučení zaměstnanců zhotovitele o nutnosti šetření všemi druhy energie, které jsou 

spotřebovávány na pracovišti. 

11. Seznámení zaměstnanců zhotovitele se zásadami vodního hospodářství dle 

směrnice AMFM S 35 Vodní hospodářství (druhy používaných vod a jejich užití, 

ochrana vod, organizace vodního hospodářství). Poučení zaměstnanců o nakládání s 

vodami a ochraně vod na konkrétních pracovištích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5: Pokyny pro návštěvníky 

 

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
Základní pokyny  pro vstupující osoby platné v ArcelorMittal Frýdek-Místek 
a.s. (dále jen AMFM) a ArcelorMittal Technotron, s.r.o., Frýdek-Místek (dále 
jen AMT) 

Ověřte si správnost údajů na propustce a přečtěte si níže uvedené pokyny 
před vstupem do areálu. 

 Propustka je platná jen současně s předložením občanského průkazu nebo 
pasu. Po ukončení návštěvy neprodleně vraťte potvrzenou propustku na vrátnici, 
kterou jste do společnosti přišli.  Platnost  propustky  je  1 den. 

Během pobytu v areálu a objektech společnosti AMFM a AMT je nutné zachovávat 
opatrnost s ohledem na možnost úrazu, zdržovat se jen na Vám vymezeném 
pracovišti či prostoru.  

 Je zakázáno vstupovat bez doprovodu pracovníka AMFM nebo AMT do jiných 
než určených budov, dílen a výrobních objektů a na místa, která neplní účel 
návštěvy bez ochranné přilby a dalších předepsaných osobních ochranných 
pracovních prostředků a provádět jakoukoliv pracovní činnost. 

 Je přísně zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 
látek a donášet je do AMFM a AMT, donášet sebou střelné zbraně a zvířata, 
fotografovat a filmovat bez zvláštního povolení a přivádět s sebou osoby mladší 
15-ti let. 

 Na vyzvání pracovníka Ostrahy jste povinni se podrobit zkoušce na alkohol 
nebo jiných omamných látek a umožnit osobní prohlídku a kontrolu zavazadel. 

 Při vjíždění do areálu společnosti AMFM respektujte POKYNY ŘIDIČŮM, 
maximální povolená rychlost jízdy na komunikacích je 20 km/hod, využívejte jen 
určené a vymezené dopravní cesty a komunikační prostory. 

 Pro vyvážení, dovážení, vynášení, donášení materiálu z a do areálu společnosti 
AMFM je nutné mít platné průvodní doklady. Bez nich se dopouštíte zcizování 
majetku společnosti AMFM nebo AMT. 

 

 

 V případě požáru nebo jiné havárie či úrazu volejte na telefon číslo :  

150 – místní linka  nebo  558 48 2222 – při volání mobilním telefonem. 

 

 

Podle zákona o požární ochraně jste povinni počínat si tak, abyste nezavdali 
příčiny ke vzniku požáru a nezpůsobili ani jinou havárii a nehrozili tím životní 
prostředí.  

 Jakékoliv utajované nebo důvěrné informace, které mohou být při pracovní 
návštěvě nebo pracovní činnosti v AMFM a AMT získány, nesmí být dále šířeny 
třetím osobám ani jinak použity, není-li k takovému použití dán písemný souhlas 



 

 

vedením společnosti. Informace, které mohou být vedení společnosti sděleny, 
zůstávají jejich majetkem. 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
Nedodržení „POKYNŮ“ může pro danou osobu nebo firmu znamenat 
neumožnění dalšího vstupu či vjezdu až do vyřešení celé záležitosti. 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
Návštěvník stvrzuje svým podpisem na přední straně propustky, že byl 
seznámen se shora uvedenými pokyny, případně s pokyny řidičům, bere je na 
vědomí a souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 6: Pokyny řidičům 

 

 

 

POKYNY  ŘIDIČŮM 
platné ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. (dále jen AMFM)  

a ArcelorMittal Technotron, s.r.o., Frýdek-Místek (dále jen AMT) 

Vjíždíte do areálu společnosti AMFM, která je vlastníkem všech pozemků včetně těch, které mají 
v nájmu a na kterých podniká společnost AMT a jiné externí firmy.  

I. 
Pokud vjíždíte do areálu za účelem návštěvy, dovozu nebo odvozu materiálu a 
zboží motorovým vozidlem, jste zejména povinen:  

 počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a  
životním prostředí, povinnost řidičů je dbát zásad a pokynů BOZ, 

 dodržovat na komunikacích zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 v případě dopravní nehody postupovat podle § 47 zákona a ihned vyrozumět 
pracovníka Ostrahy na vrátnici, kde byl evidován vjezd vozidla, 

 dodržovat maximální rychlost 20 km/h v celém areálu společnosti AMFM, 

 vzít na vědomí skutečnost, že v areálu společnosti AMFM má drážní 
doprava absolutní přednost, 

 v případě parkování vozidla v blízkosti kolejiště vlečky dodržovat vzdálenost 
vozidla od osy koleje minimálně 3 m, 

 vzít na vědomí a respektovat skutečnost, že úrovňová křížení pozemních 
komunikací s kolejemi vlečky (železniční přejezdy) jsou označena 
dopravními značkami A32a nebo A32b (výstražný kříž pro železniční 
přejezd jednokolejný nebo vícekolejný) a zároveň dopravní značkou P6 
(Stůj, dej přednost v jízdě) podle vyhlášky MDaS  č. 30/2001 Sb., a že tato 
křížení nejsou střežena, 

 při vjíždění do výrobních hal za účelem nakládky nebo vykládky se 
přesvědčit, zda nebudete ohroženi některou ze speciálních technologických 
doprav, např. jeřáby, transportéry, podávači, přetahy apod., a neprodleně 
vypnout motor, 

 používat ochrannou přilbu a další osobní ochranné pracovní prostředky, 

 návštěva smí parkovat pouze na vyhrazeném parkovišti, nesmí vjíždět 
do výrobních hal, při zaparkování vozidla jej zajistit tak, aby nedošlo 
k jeho samovolnému pohybu, 

 veškeré odpadky odkládat do odpadkových košů, hygienu a tělesné potřeby 
vykonávat jen na místech k tomuto účelu určených, 

 v době střídání směn, a to mezi 05.00 - 06.30 hod., 13.00 - 14.30 hod., 21.00 - 
22.30 hod., dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti k chodcům, 

 

  
 V případě požáru  nebo jiné havárie či úrazu volejte na telefon číslo :  

150 – místní linka  nebo  558 48 2222 – při volání mobilním telefonem. 



 

 

 

II. 
Porušení těchto povinností bude mít za následek vykázání řidiče s vozidlem 
z areálu společnosti AMFM, popřípadě oznámení spáchaných dopravních 
přestupků orgánům Policie ČR.  

Přestupky budou oznámeny vašim zaměstnavatelům, případně firmám, v jejichž 
prospěch pracujete. 

 


