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Příloha č. 2 

 

Aktuální přehled funkcí s počtem zaměstnanců v jednotlivých funkcích 

 

Funkce Počet pracovníků 

Generální ředitel 1 

Ředitel úseku projekce 1 

Ředitel úseku servis 1 

Vedoucí oddělení HIPů a řízení kvality a 

EMS 
1 

Vedoucí oddělení stavebního 1 

Vedoucí oddělení technologického 1 

Projektant 10 

Samostatný projektant 11 

Hlavní projektant 6 

Technický pracovník 1 

Vedoucí technický pracovník 1 

Údržbář 1 

Referent 2 

Účetní 1 

Administrativně technický pracovník 1 

Správce programového vybavení  

a výpočetní techniky 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

 

           Metody vzdělávání používané ve společnosti Hutní Projekt Ostrava, a.s. 
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Příloha č. 4 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

          28.října 1142/168,  709 00 Ostrava,Mariánské Hory 

           Záznam o vstupním školení 

Nový zaměstnanec ……………………………………..absolvoval po přijetí do pracovního poměru ve 

společnosti  HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a .s., v souladu s právními platnými předpisy, normami 

ČSN a organizačními a řídícími normami společnosti, vstupní školení v následujícím rozsahu: 

 

Druh školení 

Školení o principech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Datum konání   

Jméno školitele   

Potvrzení 

         podpis školitele       podpis zaměstnance 

 

Druh školení Školení o principech požární ochrany 

Datum konání   

Jméno školitele   

Potvrzení 

         podpis školitele       podpis zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh školení 

Školení o principech systému managementu kvality a 

systému environmentálního managementu 

Datum konání   

Jméno školitele   

Potvrzení 

         podpis školitele       podpis zaměstnance 



Příloha č. 5 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

          28.října 1142/168,  709 00 Ostrava,Mariánské Hory 

      POŽADAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ 

 

Žádám o zajištění účasti na:  ……………………………………………………… 

 

Název vzdělávací akce:  ………………………………………………………………. 

 

Pořadatel a místo vzdělávací akce: ………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum konání akce: …………………………….v době od ………………. do ………….. 

 

Přínos akce,návrhy na využití výsledků: …………………………………………………… 

 

Termíny zaslání přihlášky: …………………………… poplatku: ………………………… 

 

V účastnickém poplatku za jednoho účastníka celkem …………. Kč je zahrnuto: 

 

 

Druh náhrady Kč za 1 den počet dnů Kč celkem poznámka 

Kursovné         

Ubytování         

Občerstvení         

     

Jména účastníků Os.č. Útvar Funkce Podpis k prohlášení 

          

          

          

 



*)  Shora podepsaní prohlašují, že se akce zúčastní a uhradí ze svého náklad na stravu a občerstvení 

zahrnuté v účastnickém poplatku pokud bude přesahovat částku stravného 

 

V Ostravě dne: ………………………….                                            …………………………                     

                                                                                                                  vedoucí oddělení 

 

Schválil:  …………………………..                                             ……………………….. 

                            ředitel úseku                                                                  generální ředitel 

 

 

 

  



Příloha č. 6 

Dlouhodobý plán výcviku zaměstnance 

Jméno, příjmení, titul: Datum narození: 

Absolvent(ka) školy: Č. útvaru: 

Funkce:  

 
Plán dlouhodobého výcviku: 

- školení k systému environmentálního managementu EMS 
- školení k systému managementu kvality – QMS 
- školení PO 
- školení BOZP 
- externí výcvik zaměstnanců na základě nabídek organizací a        

institucí: např. konference, semináře, školení, kurzy 
- odborné semináře firem k novým produktovým řadám 
- školení informatiky 
- školení řidičů motorových vozidel 
- profesní školení ČKAIT 
- samostudium odborné literatury 

 
Termín plnění: 

Návrhy na další školení, vzdělání: 
Určí přímý nadřízený zaměstnance po vyhodnocení 

dlouhodobého plánu výcviku 

 

V Ostravě, dne 

LZ - ……………………………….. 

……………………………………. 

podpis zaměstnance 

 

HPO/092/0/V 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis generálního ředitele 



Příloha č. 7 

Přehled o výcviku zaměstnance 

Jméno, příjmení, titul: Datum 

narození: 

Absolvent(ka) školy: Č. útvaru: 

Výcvik Od-do Funkce Délka praxe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Návrhy na další výcvik, vzdělání dle potřeb organizace:  

HPO/095/0/V 



Příloha č. 8 

 

Stav a pohyb zaměstnanců ve společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

 
 

Evidenční počet zaměstnanců - nezapočítávají se ženy a muži na mateřské a rodičovské 

dovolené  

Kmenový stav zaměstnanců – ženy a muži na mateřské a rodičovské dovolené 

 

  

Evidenční počet 

zaměstnanců 
k 1.1. příslušného roku 

k 30. 6. příslušného 

roku 

  

k 31.12. příslušného 

roku 

  

Rok 2010 42 42 43 

Rok 2011 43 45 44 

Rok 2012 44 43 43 

Rok 2013 42     

 

 

Rok 2010 

 

-         04/10 výstup - ukončení PP dohodou  – odchod do starobního důchodu Projektant 

-         04/10 převod z kmenového do evidenčního stavu – ukončení rodičovské d. 

Projektant 

-         08/10 nástup - přijat absolvent na pozici Projektant 

-         11/10 převod z kmenového do evidenčního stavu – ukončení rodičovské d., ke 

konci měsíce výstup - ukončení PP dohodou – organizační důvody Projektant 

 

Rok 2011 

 

-         02/2011 nástup - přijat zaměstnanec s praxí na pozici Projektant 

-         03/2011 nástup - přijat absolvent na pozici Projektant 

-         07/2011 výstup - ukončení PP dohodou – odchod do starobního důchodu Referent 

 

Rok 2012 

 

-         03/12 výstup - ukončení PP výpověď – organizační důvody Projektant 

-          04/12 výstup - ukončení PP na dobu určitou – Referent 

-          04/12 nástup - přijat zaměstnanec s praxí na pozici Projektant 

 

Rok 2013 

 

       -    01/13 výstup – ukončení PP na dobu určitou – Technický pracovník 

 



Příloha č. 9 

 

 

Čísla jednotlivých útvarů: 

1100 - generální ředitel 

2100 - úsek ředitele projekce 

2200 - oddělení HIPů a řízení kvality a EMS 

2300 - technologické oddělení 

2400 - stavební oddělení 

3000 - úsek servis 

 

Přehled plánu výcviku zaměstnanců dle jednotlivých oddělení pro rok 2013 

Název školení Termín školení 1100 2100 2200 2300 2400 3000 

školení PC programy (externí) 1-12/13           X 

školení požářní ochrany (externí) 3/13 X X X X X X 

opakovací školení k QMS (interní) 4/13 X X X X X X 

opakovací školení k EMS (interní) 5/13 X X X X X X 

jazykové kurzy angličtiny (externí) 1-12/13       X X X 

stavební zákon - změny zákona (externí) 1-5/13       X X   

školení řidičů mot. vozidel (externí) 3/13 X X X X X X 

profesní školení organizovaná ČKAIT 1-12/13       X X   

odborné semináře firem k novým produktovým řadám 1-12/2013       X X X 

školení exter.org.-dle prac.náplně odd. (externí) 1-12/13     X X X X 

odborné konference 1 -12/13         X   

odborné veletrhy 1-10/13       X X   

školení - daň z přidané hodnoty (externí) 1/13           X 

školení - mzdová účetní (externí) 1/13           X 

školení - důch.zákon, soc.zab. (externí) 1,12/13           X 

upozornění na plánované zkoušky periodická zkouška - báňský projektant v 04/13 


