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ANOTACE 

VOCHALOVÁ, M.: Zhodnocení systému školení zaměstnanců, návrhy na jeho zlepšení 

v konkrétních podmínkách firmy HMMC. 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením systému školení ve firmě Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. V úvodní části bakalářské práce je pozornost věnována platné 

legislativě, která stanovuje podmínky zaměstnavateli. Zároveň jsou v této části všeobecně 

popsány druhy školení. Další část podrobně popisuje stávající systém vzdělávání a školení 

v konkrétních podmínkách firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Po 

zhodnocení systému vzdělávání a školení ve firmě Hyundai Motor Manufacturing, s.r.o. 

následuje realizace nových návrhů s cílem zlepšit podmínky dosavadního systému. 

Bakalářská práce hodnotí a inovuje systém vzdělávání a školení za účelem zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.        

Klíčová slova: školení, zhodnocení systému vzdělávání a školení, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci  

 

ANNOTATION 

VOCHALOVÁ, M.: Evaluation of the Training System for Employees, Proposals for Its 

Improvement in Specific Conditions of the HMMC Company. 

The bachelor thesis concerns evaluation of the Training System in Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o. In the introduction, the bachelor thesis focus on valid 

legislation which determines the conditions for an employer. Simultaneously, the sorts of 

training have been described in this part in general. Following part narrates current system 

of education and training in specific conditions of Hyundai Motor Manufacturing Czech 

s.r.o. After an assessment of education and training system in Hyundai Motor 

Manufacturing Czech s.r.o., implementation of new proposals with the aim of improving 

the conditions of current training system comes. The bachelor thesis evaluates and 

innovates system of training to get better occupational health and safety.        

Keywords: training, system of training assessment, occupational health and safety  
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F&E 
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HOS 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Oddělení ochrany životního prostředí a správy budovy 

Vedoucí oddělení 

Vedoucí sekce 

HMMC 

H&S 

 

MT  

 HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

Sekce bezpečnosti práce 

Zaměstnanci pracující na technické a administrativní pozici (Managerial track) 

PO 

TT 

 Požární ochrana 

Zaměstnanci pracující na výrobní pozici – operátor (Technical track) 
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ÚVOD 

Funkční systém vzdělávání a školení je neodmyslitelnou součástí prosperujícího 

podniku. Kvalifikovaní a znalí zaměstnanci jsou páteří fungujícího systému řízení nejen 

v oblasti BOZP. Systém vzdělávání a školení lze považovat za jeden z hlavních  pilířů 

prevence a úrovně péče o BOZP. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení systému vzdělávání a školení ve firmě 

HMMC. Pohled nezávislé osoby může přinést nové poznatky, odhalit nedostatky systému, 

které mohou být přehlíženy z důvodu „profesní slepoty“.  
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1 POŽADAVKY OBECNĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ V OBLASTI BOZP 

Jedním ze základních požadavků kladených na zaměstnavatele je povinnost 

seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy, které zajišťují bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci.  Povinnost vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. [21] 

Tato povinnost se vztahuje nejenom na kmenové zaměstnance, ale i na zaměstnance 

v pracovním poměru uzavřeném na základě dohod o práci vykonané mimo pracovní 

poměr, zaměstnance jiných zaměstnavatelů, vyslaných na práci k němu, a na osoby, které 

se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti. [21, 13] 

Zákon zaměstnavateli ukládá povinnost stanovit četnost a obsah školení a zároveň 

povinnost soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [21] 

Oblast vzdělávání a školení jsem v rámci přehlednosti závěrečné práce rozdělila 

na externí, interní a ostatních školení, kde spadá školení externích firem, kontrolních 

orgánů, exkurzí, stáží apod. Interní školení zahrnuje vstupní školení a školení během 

pracovního procesu. Externí školení zahrnuje školení svářečů, řidičů motorových vozidel, 

apod.  

V následujících podkapitolách jsou popsány všeobecné podmínky pro interní a externí 

školení. 

1.1 Interní školení   

1.1.1 Vstupní školení 

Vstupní školení je obecné seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění 

BOZP a PO, provádějící odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. Absolvují ho 

zaměstnanci bez rozdílu zařazení na pracovní pozici. [13, 18] 

Součástí vstupního školení je vstupní školení na pracovišti, které doplňuje odborné 

předpoklady a požadavky zaměstnanců pro výkon práce. Zároveň řeší rizika, se kterými se 

zaměstnanec může setkat při výkonu práce. Vstupní školení na pracovišti provádí 
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nadřízený zaměstnanec vlastnící osvědčení o absolvování školení pro vedoucí 

zaměstnance. Osvědčení musí získat nejpozději do 3 měsíců po nástupu na vedoucí pozici. 

Během této doby školení provádí jemu nadřízený zaměstnanec nebo externí firma. [13, 18] 

Ke vstupnímu školení je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům, nastupujícím do 

práce bez kvalifikace nebo zaměstnancům přecházející na nové pracoviště nebo na nový 

druh práce, zaučení čí zaškolení. Povinnost vyplývá z § 228 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, ve znění pozdějších předpisů. [21] 

1.1.2 Školení během pracovního procesu 

Do této kategorie se řadí periodické, neboli opakované školení, které je dáno 

interním plánem školení (hlediskem by pak mohla být i závažnost nebezpečí/rizika). 

Školení se provádí pravidelně po dobu trvání pracovního poměru. Provádí ho nadřízený 

zaměstnanec, který získal osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. 

Lhůty stanoví zaměstnavatel podle profesí a funkcí zaměstnance na základě zhodnocených 

rizik vztahující se na dané pracoviště, přijatých opatřeních před působícími riziky 

apod. [13] 

Školení vedoucích zaměstnanců absolvují zaměstnanci, jejichž pracovní náplní je řídit 

a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců. Lhůty školení jsou stanoveny ve vnitřním 

předpisu, kolektivní smlouvě či pracovním řádu. Školení má pod záštitou 

zaměstnavatel. [12, 18] 

Další školení platí pro zaměstnance, kteří se vracejí na pracoviště po ukončení pracovní 

neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, jedná se o tzv. poúrazové školení. Součásti 

tohoto školení je i školení při přeřazení na jinou práci, např.: z důvodu pracovního úrazu 

s následky. [18] 

V neposlední řadě školení, které reaguje na změny v právních předpisech, pracovních 

podmínek nebo na zvýšenou úrazovost zaměstnanců, je tzv. mimořádné školení. [12, 18] 

1.2 Externí školení 

Externí školení se většinou provádí v případech, kdy organizace nemá své vlastní 

odborníky způsobilé ke školení specifických profesí, například svářeče, řidiče motorových 

vozíků anebo u profesí, která vyžadují podle právních předpisů odbornou způsobilost, 
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například činnosti spojené s vyhrazeným technickým zařízením, apod. Tyto činnosti musí 

splňovat požadavky uvedených vyhlášek: 

 vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a která 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 vyhláška č. 19/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

 vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 21/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a kterou 

se stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. [12, 18] 

Zákoník práce ukládá povinnosti v oblasti školení nejen zaměstnavateli, ale 

i zaměstnanci. Z § 230 a § 231 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů, vyplývá zaměstnanci povinnost účastnit se školení za účelem 

prohlubování kvalifikace nebo zvýšení kvalifikace. [21] 

  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=34103&fulltext=&nr=18~2F1979&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=34103&fulltext=&nr=18~2F1979&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=34104&fulltext=&nr=19~2F1979&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=34104&fulltext=&nr=19~2F1979&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=70699&fulltext=&nr=73~2F2010&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=70699&fulltext=&nr=73~2F2010&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=70699&fulltext=&nr=73~2F2010&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=34106&fulltext=&nr=21~2F1979&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=34106&fulltext=&nr=21~2F1979&part=&name=&rpp=15#local-content
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2 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ V HMMC 

Systém vzdělávání a školení se opírá o interní předpisy, které mají formu směrnic. 

Historie vzniku směrnic v HMMC je poměrně mladá. První směrnice vznikla v roce 2010 

a byla zaměřená na školení odborné způsobilosti. Směrnice udávala celopodnikově platná 

pravidla a dodala systému integritu. Vycházela ze zákoníku práce, vyhlášek o vyhrazených 

technických zařízeních a norem zaměřených na jeřáby, motorové vozíky a svářečské práce. 

Řešila vymezení odpovědnosti a pravomocí jednotlivých zaměstnanců dle úrovně pozice, 

základní požadavky na obsah školení, způsob ověřování znalostí, vedení dokumentace 

o provedeném školení, četnost a druhy školení. O 3 roky později vznikla nová směrnice, 

avšak původní byla zachována. Došlo jenom k její aktualizaci, která vedla ke zlepšení 

dosavadního systému školení. [2] 

Tvorba interních předpisů směrnic zaměřených na BOZP spadá do kompetence 

oddělení zaměstnaneckých vztahů a bezpečnosti práce. Uvedené oddělení zodpovídá 

za jejich aktualizaci a platnost. Konečné rozhodnutí o vydání směrnice má na starosti 

vrcholový management firmy.     

Systém vzdělávání a školení vychází ze základní směrnice HMMC-HR-003, 

„Vzdělávání a trénink“, která spadá pod oddělení lidských zdrojů – sekce vzdělávání. 

Směrnice se týká tvorby plánu systému vzdělávání a školení, schválení plánu, 

zodpovědnosti za něj, apod. Důležité je zmínit se také o směrnici HMMC-ER&HS-003, 

„Odborná způsobilost“, která podrobně řeší interní školení ve vztahu k BOZP. Ve směrnici 

jsou uvedeny jednotlivé druhy školení, dále povinnosti jejich absolvování, provedení, 

tvorba osnovy školení, prezenčních listin, způsob ověřování znalostí, apod. [3, 6] 

Systém vzdělávání a školení spadá pod oddělení lidských zdrojů - sekci vzdělávání. 

Součásti systému je rozvojový plán a roční plán. Rozvojový plán zahrnuje školení v oblasti 

měkkých a manažerských dovedností a vůdcovských schopností. Z  poskytované škály 

školení si MT (technicko-hospodářský) zaměstnanec sestaví vlastní rozvojový plán na 

příslušný rok v měsíci září/říjen. Na podkladě rozvojového plánu, historii BOZP, 

certifikačních školeních a dalších požadavků vzniká roční plán. Ten je během roku 

zpracováván do tzv. měsíčních reportů. Měsíční report zahrnuje všechny vzdělávací akce, 

které proběhnou v daném měsíci. Report musí obsahovat konkrétní informace 

o jednotlivých vzdělávacích akcích, např.: název, stručný popis akce, datum konání, jméno 

lektora, atd. [6] 
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Zpracovaný měsíční report členem oddělení lidských zdrojů - sekce vzdělávání je 

předložen k podpisu vedoucímu sekce náboru, vedoucímu sekce vzdělávání a řediteli 

oddělení lidských zdrojů a zaměstnaneckých vztahů a BOZP. Po podepsání příslušnými 

vedoucími oddělení je uložen měsíční report na oddělení lidských zdrojů - sekci 

vzdělávání. [6] 

Kromě směrnic je zpracováván každoročně katalog školení, ve kterém jsou uvedeny 

všechny typy vzdělávacích akcí. Katalog je k dispozici i v elektronické podobě. [6] 

Vzdělávací akce firmy HMMC jsou rozděleny na interní a externí školení. Mezi 

externí školení patří akce probíhající mimo areál HMMC. Do externího školení se řadí 

vzdělávací akce znázorněné na obr. č. 1. [6] 

 

Obr. 1: Druhy externího školení [6] 

Mezi interní školení patří akce probíhající v areálu  HMMC. Konkrétní druhy interní 

školení jsou znázorněny na obr. č. 2. [6] 

Externí školení 

Profesní 
školení 

Školení v 
zahraničí 

Semináře Konference 
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Obr. 2: Druhy interního školení [3] 

2.1 Plán školení  

V počáteční fázi je potřebné vytvořit plán externích, certifikačních a vybraných 

interních školení, které organizuje oddělení lidských zdrojů – sekce vzdělávání. Tato sekce 

eviduje platnost zákonných školení. Platnost školení se kontroluje postupně po kvartálech 

během roku. Vedoucím zaměstnancům jednotlivých provozoven jsou do 10 dnů od začátku 

roku pro 1. kvartál a 10 dní před zahájením 2., 3. a 4. kvartálu zaslány informace 

o zaměstnancích, kterým končí platnost odborné způsobilosti. Součástí dokumentu jsou 

i naplánované termíny jednotlivých školení. Vedoucí zaměstnanec provede aktualizaci 

dokumentu a provede škrty zaměstnanců, kteří již mají obnovenou platnost, nebo kteří 

nebudou dále vykonávat pracovní činnost, např. z důvodu přeřazení na jinou pracovní 

činnost, ukončením pracovního poměru, apod. Ostatní zaměstnance přiřadí k jednotlivým 

termínům školení. Aktualizovaný dokument zašle zpět, nejpozději do 10 pracovních dnů 

po obdržení původního, členovi oddělení lidských zdrojů - sekci vzdělávání, který má na 

starosti plánování a zajištění školení. [6] 

Než se přistoupí k popisu jednotlivých druhů školení, je dobré ujasnit si hierarchii 

zaměstnanců v procesu školení ve firmě HMMC. Každý zaměstnanec totiž prochází 
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školením charakteristickým pro danou pracovní pozici. Hierarchie zaměstnanců v systému 

školení je zaznamenána na obr. č. 3. 

 
 

Obr. 3: Hierarchie systému školení [3] 

Vrcholovým managementem je vedení zodpovídající za chod organizace. Vedoucí 

zaměstnanci příslušných oddělení jsou zaměstnanci vlastnící osvědčení o absolvování 

školení pro vedoucí zaměstnance. MT zaměstnanci jsou zaměstnanci na pozicí technické 

a administrativní. TT zaměstnanci jsou zaměstnanci na pozici operátora. [3, 20] 

Zaměstnanci pracující na pozicích vrcholového managementu jsou vedoucími 

zaměstnanci. Zaměstnanci vrcholového managementu se podrobují školením stejným jako 

vedoucí zaměstnanci. Kontrola platnosti školení se provádí podle plánu systému 

vzdělávání a školení.     

Následující kapitoly jednotlivě představují druhy školení systému vzdělávání, jak jsem 

si je rozdělila do jednotlivých oblastí. Obsah kapitol se zabývá náplní školení, kdo a kdy 

absolvuje školení a kdo školení provádí.  
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2.2 Interní školení 

2.2.1 Vstupní školení odborné způsobilosti 

Odborná způsobilost je potřebná kvalifikace (teoretické znalosti, praktické 

dovednosti, znalost předpisů k zajištění BOZP a PO, správné návyky a postupy nezbytné 

k výkonu pracovní činnosti určitého druhu) zaměstnance, na jejímž základě je schopen 

vykonávat práci kvalitně s ohledem na její složitost, přesnost a namáhavost.  Vstupní 

školení zahrnuje seznámení se se zásadami z oblasti BOZP, PO, první pomoci, bezpečné 

manipulace s elektrickými zařízeními a ochrany životního prostředí. Absolvují ho 

zaměstnanci při nástupu do pracovního poměru nebo po návratu z mateřské či rodičovské 

dovolené, bezodkladně. Celkový čas školení je 390 minut. Před zahájením školení je 

účastníkům poskytnuta brožura, obsahující prezentace školitele. Pomocí brožury je 

zaručeno dostatečné vnímání informací předkládané školící osobou. Brožuru si účastníci 

ponechávají po dobu pracovního poměru. Školení provádí zástupci ze sekce bezpečnosti 

práce a ochrany životního prostředí a správy budov. [3, 6] 

2.2.2 Zaškolení na provoze 

Jedná se o jednorázové proškolení zaměstnanců se zásadami BOZP a PO na daném 

provozu. Absolvují ho zaměstnanci na pracovní pozici operátora (TT) a na technické 

a administrativní pracovní pozici (MT) daného výrobního provozu. Uvedení zaměstnanci 

projdou školením při nástupu do práce, tedy při vzniku pracovního poměru nebo při změně 

pracovního zařazení ve firmě a také zaměstnanci po rodičovské nebo nemocenské trvající 

přes 3 měsíce. Dohled nad zaměstnanci má školitel neboli mentor, kterého určí vedoucí 

výrobní sekce daného provozu. Školitel vypracuje osnovu dle stanovaných požadavků. [3] 

2.2.3 Zaškolení na pracovišti 

Jedná se o jednorázové proškolení zaměstnanců se zásadami BOZP na daném 

provozu. Zaškolení na pracovišti zahrnuje seznámení s pracovištěm a praktický zácvik. 

Zaškolení na pracovišti a související školení absolvují zaměstnanci na pozici operátora 

(TT). Uvedení zaměstnanci projdou zaškolením při nástupu do práce, změně pracovního 

zařazení v rámci provozu, došlo-li ke změně ovlivňující charakter vykonávané pracovní 
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činnosti, přeruší-li zaměstnanec pracovní činnost na dobu delší než půl roku a v neposlední 

řadě při zjištění neznalosti nebo porušení bezpečnostních předpisů. Zaměstnanci na pozici 

technické a administrativní (MT) absolvují seznámení s pracovištěm nebo praktický zácvik 

na pracovišti dle rozhodnutí přímého nadřízeného. Školitelem je proškolený vedoucí 

zaměstnanec určený vedoucím výrobní sekce. [3] 

2.2.4 Seznámení s pracovištěm 

Směrnice HMMC-ER&HS-003, „Odborná způsobilost“ popisuje seznámení 

s pracovištěm jako seznámení se zásadami BOZP a PO na konkrétním pracovišti. 

Seznámení se především zaměřuje na základní poznatky o provozu na pracovišti, např. 

obeznámení s riziky, seznámení se se směrnicemi, s nařízeními ohledně bezpečného 

přístupu a odchodu z pracoviště, skladování, manipulace s materiálem, chemických látek, 

únikových cest, apod. Uvedené i další neuvedené body jsou zároveň minimálními 

obsahovými požadavky. [3] 

2.2.5 Praktický zácvik na pracovišti 

Praktický zácvik je stanoven směrnicí HMMC-ER&HS-003, „Odborná 

způsobilost“, kde je také podrobně popsán. 

  Školení se provádí formou praktického zácviku zaměstnance na pracovišti se 

záměrem osvojení si znalostí a dovedností. Praktický zácvik se týká seznámení se se 

zásadami bezpečné práce, s názornými ukázkami bezpečně prováděné činnosti a zaškolení 

se na technickém zařízení nebo ručním nářadí určených pro daný provoz. Délka zácviku 

činí minimálně 5 směn, nebo jej určí vedoucí zaměstnanec dle náročnosti pracovní 

pozice. [3] 

Zaměstnanci před zahájením zácviku bude přidělen mentor, který má po dobu 

zácviku zodpovědnost za bezpečnost zaměstnance. Mentor je zkušený zaměstnanec, 

odborně způsobilý pro danou pracovní pozici. Po dobu zácviku bude dohlížet na školeného 

zaměstnance pro danou pracovní pozici a bude mu poskytovat potřebné doplňující 

informace s praktickými ukázkami. Náplní praktického zácviku je: 

 seznámení s pracovními postupy, 
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 seznámení s technickým zařízením, ručním nářadím, potřebným pro výkon práce 

na dané pozici, 

 dohlížení na pracovní činnost zaměstnance, zdali je vykonávaná dle pokynů, 

 ověřování schopnosti zaměstnance vykonávat pracovní činnost, 

 ústní přezkoušení a na základě přezkoušení rozhodnutí o schopnostech 

zaměstnance vykonávat pracovní činnost osamoceně, dle § 103 odst. 1a zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého plyne 

povinnost zaměstnavatele nepřipustit zaměstnance k pracím, jejíž náročnost by 

neodpovídala schopnostem zaměstnance. [3, 21] 

Pokud je zaměstnanec školen na podobné pracovní pozici, pracovní postup je podobný 

pracovní činnosti, kterou vykonával a praktický zácvik absolvoval. Vedoucí zaměstnanec 

může zkrátit dobu praktického zácviku. [3] 

2.2.6 Periodické školení  

Periodické školení je rozděleno na dvě skupiny, a to pro: 

 vedoucí zaměstnance – periodické školení BOZP a PO, 

 zaměstnance – periodické školení BOZP a PO zaměstnanců. [3] 

2.2.7 Periodické školení BOZP a PO 

Periodické školení by mělo mít takový rozsah, aby vedoucí zaměstnanci výrobní 

i nevýrobní sekce byli schopni předat informace z oblasti BOZP a PO podřízeným 

zaměstnancům. [3] 

Lhůty periodického školení si zaměstnavatel stanovuje sám podle lhůt většinou 

uvedených ve směrnici. Perioda školení vedoucích zaměstnanců výrobních oddělení je 

stanovena na jedno za 12 měsíců. Perioda školení vedoucích zaměstnanců nevýrobního 

oddělení je stanovena na jedno za 24 měsíců. Školení se provádí pomocí e-learningu. 

[4, 17] 
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2.2.8 Periodické školení BOZP a PO zaměstnanců 

Periodické školení by mělo mít takový rozsah, aby zaměstnanci využívali získaných 

informací ke zvyšování úrovně BOZP i k zajištění kvality pracovní činnosti. [3] 

Absolvují ho zaměstnanci na výrobní pozici operátora (TT) a zaměstnanci 

výrobních i nevýrobních oddělení pracující na technické nebo administrativní pozici (MT). 

Lhůty periodického školení si zaměstnavatel stanovuje sám. Perioda školení je stanovena 

na jedno za 12 měsíců pro všechny výše uvedené zaměstnance. Školení se provádí pomocí  

e-learningu. [3, 4, 17] 

2.2.9 Mimořádné školení 

Jedná se o jednorázové školení BOZP, jejímž cílem je proškolit zaměstnance 

v případě zjištění jedné z níže uvedených příčin: 

 pracovní úraz – zde je potřebné podrobně seznámit zaměstnance s dějem 

pracovního úrazu, aby nedocházelo k dalším podobným zraněním na daném 

pracovišti, 

 přeřazení pracoviště do jiné kategorie práce, 

 novelizace nebo vznik nových organizačních směrnic, dokumentů – cílem je 

informování zaměstnanců o uplatněných změnách, 

 změny vzniklé na pracovišti, provozu – např. zavedení nové technologie, 

 změny v použití ručního nářadí, zařízení, pomůcek, 

 skoronehoda, havárie, požár, mimořádné události – je potřebné pro zdolávání 

těchto situací, při tom je určena preventivní požární a havarijní hlídka, školení 

probíhá jedno za 12 měsíců, účastníci jsou rámcově seznámení s činnostmi 

nutnými k záchraně ohrožených osob a s činnostmi pro zajištění požární 

ochrany, 

 vyskytnutí jiné podstatné informace, která může ovlivnit bezpečnost. [3] 

Školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec, specialista BOZP nebo 

dodavatel. [3] 
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2.3 Externí školení 

2.3.1 Certifikační školení 

Detailní informace o certifikačním školení jsou uvedeny v záznamu  

HMMC-ER&HS-O-HS-009, „Základní informace o certifikačních a periodických 

školeních“. Jednotlivé požadavky pro práci na příslušném zařízení, podmínky školení jsou 

popsány konkrétně v jednotlivých směrnicích, např. odborná způsobilost k řízení 

dopravních prostředků je popsána ve směrnici HMMC-ER&HS-002, „Dopravně provozní 

řád“.  

Certifikační školení je určené pro zaměstnance, u kterých je k výkonu pracovní 

činnosti potřebná odborná způsobilost. Absolvováním certifikačního školení získá 

zaměstnanec certifikát. Certifikační školení se vztahuje na práce s tlakovým zařízením, 

elektrickým zařízením, zdvihacím zařízením, plynovým zařízením, na manipulaci 

dopravních prostředků, svařovací práce a řezání kovů. Po úspěšném absolvování školení 

zaměstnanec získá certifikát, který má omezenou platnost. Zaměstnanec se zúčastní školení 

v daných periodách za účelem obnovení platnosti certifikátu. Školení provádí revizní 

technik, proškolený vedoucí, školitel splňující požadavky, aj. [3] 

V tabulce v příloze č. 3 jsou konkrétně popsány činnosti a jednotliví školitelé. [4] 

2.4 Ostatní školení  

Ostatní školení zahrnuje zaměstnance jiných zaměstnavatelů vyslaných na práci 

k jinému zaměstnavateli (zde HMMC, s. r. o.) a na osoby, které se s jeho vědomím zdržují 

na pracovišti. Do této kategorie se řadí externí firmy, návštěva (např. kontrolní orgány, aj.), 

exkurze, apod.  

Podmínky školení stanovuje směrnice HMMC-ER&HS-009, „Hodnocení rizik 

a vzájemná spolupráce s dodavateli“. Na výše uvedené osoby se vztahuje návštěvní řád. 

Návštěvní řád je vyvěšen jak ve firmě HMMC, tak na veřejném portálu firmy HMMC.  
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2.4.1 Externí firmy 

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů vykonávající práci v areálu HMMC jsou před 

vykonáváním pracovní činnosti v závodě proškoleni riziky svým zaměstnavatelem. Jak 

ustanovuje zákoník práce dle § 101 odst. 3 zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více 

zaměstnavatelů, mají povinnost se vzájemně písemně informovat o rizicích spojených 

s pracovní činností. [21] 

Firma HMMC předá informace o rizicích vyskytujících se na pracovišti, kde budou 

práce probíhat. Informace se předají buď písemnou formou anebo elektronickou formou 

pomocí předávacího protokolu objednateli. Objednatel poptá dodavatele pro firmu HMMC 

a zároveň se stává koordinátorem činnosti předávání informací o rizicích. Objednavatel 

prokazatelně předá seznam rizik dodavateli pomocí předávacího protokolu. Dva 

vyhotovené předávací protokoly podepíšou strany objednatel, dodavatel a sekce 

bezpečnosti práce, každé straně zůstane jeden předávací protokol. Objednatel zašle originál 

interní poštou na sekci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [5] 

Za nedodržení povinnosti dodavatele seznámit zaměstnance s obdrženými riziky či 

porušení povinnosti zaměstnanců ze strany dodavatele, může být udělena dodavateli 

smluvní pokuta. [5] 

    Firma HMMC má povinnost si vyžádat informace o rizicích od dodavatele. 

Vyžádání zajišťuje objednatel v časovém předstihu, avšak nejpozději 7 dní před zahájením 

pracovní činnosti. Informace o rizicích zašle objednavatel na sekci bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Uvedená sekce předá informace o rizicích všem vedoucím zaměstnancům, 

na jejichž pracovišti bude dodavatel realizovat smluvenou pracovní činnost. Kromě 

vedoucích zaměstnanců předá uvedená sekce informace o rizicích všem dodavatelským 

firmám, které mohou být ohroženi pracovní činností dodavatele. Uvedení držitelé 

informací o rizicích musí prokazatelně seznámit své zaměstnance s riziky a stanovenými 

opatřeními. [5] 

2.4.2 Návštěva   

Osoby, které navštíví areál HMMC krátkodobě, jednorázově, např. kontrolní 

orgány, návštěva z ciziny, aj. Po celou dobu průběhu návštěvy musí být v přítomnosti 
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těchto osob vždy jeden zaměstnanec firmy HMMC, který má za ně po celou dobu 

zodpovědnost. Jestliže návštěva vstupuje do výrobního provozu, podepisuje návštěvní řád 

na personální vrátnici. 

2.4.3 Exkurze   

Účastníci exkurze vstupují do areálu administrativní budovou. Každý účastník 

exkurze musí být řádně nahlášen na oddělení vnějších vztahů. Školení exkurzí se provádí 

v úvodní části v rámci představení podniku. Účastníkům exkurze se spustí prezentace, 

v níž jsou obsaženy základy o bezpečném chování a pohybu účastníků během exkurze. [5] 

2.4.4 Krátkodobí zaměstnanci     

Ve firmě HMMC se v ojedinělých případech zaměstnávají zaměstnanci na dohodu 

o pracovní činnosti či na dohodu o provedení práce (tzv. brigádníci). Při zaměstnání 

takového zaměstnance se provádí školení individuálně.  
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3 DOKUMENTY ŠKOLENÍ 

Základním dokumentem je schválená osnova školení, způsob a výsledek ověřování 

znalostí a v neposlední řadě prezenční listina, která obsahuje podpisy školených 

zaměstnanců a podpis osoby provádějící školení. [19] 

Následující podkapitoly popisují jednotlivé dokumenty.  

3.1 Osnova školení 

Osnova školení stanovuje kritéria, dle kterých se provádí školení. Zaměstnavatel má při 

tvorbě obsahu osnovy zcela volnou ruku, neboť zákoník práce uvádí pouze obecné 

podmínky. Obecnými podmínkami stanovenými zákoníkem práce se myslí právní a ostatní 

předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Konkrétní předpisy ustanovuje 

§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedený paragraf stanovuje předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické 

a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební 

předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení 

s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami 

a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 

týkající se ochrany života a zdraví. Obsah školení vychází z obecných podmínek 

i z konkrétních podmínek pracoviště a závisí na konkrétním školení. [21] 

K vytvoření obsahu osnovy školení ve firmě HMMC slouží formulář osnovy školení, 

kde je obsah konkrétně popsán. Formulář se musí používat vždy v aktuální verzi. [3] 

Struktura formuláře osnovy školení je znázorněn na obr. č. 4. [7] 

 

 



 

27 

 

 

Obr. 4: Struktura formuláře osnovy školení [7] 

 

V náplni školení je uveden obsah školení s časovou náročností, jenž musí odpovídat 

celkové době trvání školení. V části použitých dokumentů se uvádějí použité dokumenty 

s konkrétním odkazem na uvedenou informaci.  

Konkrétně vyplněná osnova školení je v příloze č. 1. [7] 

Mimo samotné náplně obsahu školení jsou podstatná další kritéria. Mezi tato kritéria se 

řadí tyto otázky: „Kdo zpracovává obsah školení jednotlivých druhů školení?“, „Kdo 

provádí schválení obsahu školení?“, „Kdo zodpovídá za vedení dokumentace o školení?“ 

a v neposlední řadě „Kde je dokumentace o školení uložena?“. Na tyto uvedená kritéria se 

v následujících odstavcích zodpoví. 

Kdo zpracovává obsah školení jednotlivých druhů školení? 

Obsah školení se zpracovává pro každý druh školení samostatně. Každé školení má své 

konkrétní požadavky vycházející převážně ze zákonů, norem, obzvláště certifikační 

školení. Vypracování osnovy školení ukládá vedoucí sekce školiteli (vedoucí zaměstnanec 

úspěšně absolvující školení pro vedoucí zaměstnance) nebo specialistovi BOZP. Osoba, 

která vypracovala osnovu školení, zjišťuje její správnost v časovém rozsahu co 12 měsíců 

a zároveň provádí její aktualizaci, pokud dojde ke změně náplně školení, předpisů nebo 

interních dokumentů. Při nastalých změnách se provede předem konzultace se sekcí 

bezpečnosti práce. [3] 

 Konkrétní seznam školení s uvedenými informacemi o zpracovatelích osnovy je 

v příloze č. 2. [4] 

Osnova školení 

Náplň školení 

Praktická část 

Časová náročnost 

Obecná část 

Časová náročnost 

Použité dokumety 

Rozsah 



 

28 

 

Kdo provádí schválení obsahu školení? 

Před samostatným schválením se provádí kontrola obsahu školení. Kontrolu převážně 

provádí vedoucí sekce bezpečnosti práce. Po obdržení návrhu osnovy školení a prezentace 

provede vedoucí sekce bezpečnosti práce kontrolu nejpozději do deseti pracovních dnů. Po 

kontrole se osnova školení zašle zpět zpracovateli. Ten buď zapracuje vzniklé připomínky 

anebo osnovu školení zašle ke schválení. Schválení provádí vedoucí sekce bezpečnosti 

práce nebo v ojedinělých případech osoba pověřená vedoucím sekce bezpečnosti práce 

a v některých případech dodavatel. [3] 

Konkrétní seznam školení s uvedenými informacemi o schvalovatelích je v příloze 

č. 2 [4] 

Kdo zodpovídá za vedení dokumentace o školení? 

Za vedení dokumentace zodpovídá vedoucí sekce daného oddělení. Vedoucí sekce 

stanovuje osobu, na kterou přenáší zodpovědnost za vedení základní evidence. Osoba 

pověřená vedením základní evidence, v rámci dané sekce, provádí po ukončení 

organizovaných školeních a školeních prováděných proškolenými vedoucími zaměstnanci 

tyto činnosti: 

 založení dokumentů do pořadače v dané sekci, 

 provede záznam o školení do elektronické evidence. 

Výjimkou je školení organizované oddělením lidských zdrojů - sekcí vzdělávání, kde 

provádí záznam do evidence zástupce oddělení lidských zdrojů - sekce vzdělávání. [3] 

Centrálně vedou evidenci vzdělávacích akcí členové oddělení lidských zdrojů - sekce 

vzdělávání. Členové tohoto oddělení zakládají dokumenty do pořadačů dle typu vzdělávací 

akce. Zároveň výše uvedení členové provádí záznamy o vzdělávací akci do elektronického 

systému. [6] 

Kde je dokumentace o školení uložená?  

Základní dokumentace o školení se ukládá do pořadačů sloužících k archivování 

dokumentů konkrétního typu, které jsou uloženy v jednotlivých sekcích provozoven. 

Osoba pověřená vedením dokumentace, stanovuje ji vedoucí sekce pro svou sekci, zakládá 

dokumenty do jednotlivých pořadačů. Povinnost vzniklou vedoucímu sekce, stanovit 

osobu pověřenou vedením dokumentace, vychází ze směrnice HMMC-ER&HS-003, 
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„Odborná způsobilost“. Po ukončení každého školení, se provede založení písemných 

dokumentů do pořadače a provedení záznamu školení do elektronické evidence. [3] 

Pořadač obsahuje: 

 platnou osnovu daného školení, 

 prezenční listinu s podpisy účastníků a školitele daného školení, 

 vyplněné, opravené testy nebo protokol o absolvování ústní zkoušky daného 

školení. [7] 

Pořadače jsou označovány podle typu školení a podle období probíhajícího školení. [3] 

3.2 Ověření znalostí  

Ověřování znalosti se provádí po ukončení školení formou testu nebo ústního 

zkoušení. Bez úspěšného absolvování školení účastník školení nemůže vykonávat danou 

pracovní činnost.   

 Při provádění ověřování znalostí formou testu se používá daný formulář v aktuální 

verzi. Test obsahuje 10 - 20 otázek, které stanovuje školitel. K tomu, aby účastník školení 

uspěl a mohl vykonávat danou práci, musí správně zodpovědět minimálně 80 % otázek. 

Zkoušející musí mít připraveny dvě varianty testu. První varianta testu se zadává všem, při 

ověřování znalostí prvním pokusem. V případě, kdy účastník neuspěje při prvním pokusu, 

projde prozkoušením formou testu znovu (druhý pokus) a bude mu zadána druhá varianta 

testu. Pokud účastník školení neuspěje ani při druhém pokusu, musí absolvovat školení 

znovu v celém rozsahu. Vzory testů schvaluje vedoucí sekce bezpečnosti práce. Při změně 

předpisů se provede aktualizace otázek osobou, která test vypracovala. Každých 12 měsíců 

se provádí revidování testů. [3] 

Při absolvování ústní zkoušky se pokládá účastníkovi minimálně 6 otázek 

a maximálně 15 otázek. K tomu, aby byl účastník odborně způsobilý, musí zodpovědět 

správně minimálně 80 % otázek. Počet a přesné znění otázek stanovuje školitel. Druhy 

otázek k ústní zkoušce školitel použije buď již vytvořené zkušební otázky anebo vytvoří 

úplně nové. Rozhodnutí je v jeho kompetenci. Pokud účastník školení neprojde prvním 

zkušebním pokusem, zkouška se opakuje s jinými otázkami. Neabsolvuje-li úspěšně ani 

druhý pokus, musí účastník školení absolvovat školení znovu v celém rozsahu. Při 
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provádění ústní zkoušky se používá dokument Protokol o absolvování ústní zkoušky 

v aktuální verzi. [3] 

 Speciálním způsobem školení a zároveň ověření znalostí je forma e-learningu. 

Zástupce nahraje do e-learningového systému nejpozději dva týdny před zahájením školení 

potřebný materiál, což je prezentace školení a závěrečný test. Účastníka školení informuje 

o absolvování kurzu zástupce za oddělení lidských zdrojů – sekce vzdělávání.  

Školení e-learningovou metodou se využívá při periodických školeních vedoucích 

zaměstnanců výrobních i nevýrobních oddělení a zaměstnanců pracujících na pozici 

technické a administrativní výrobních a nevýrobních oddělení. [3] 

3.3 Prezenční listina 

Prezenční listina je doklad o absolvování školení zúčastněných zaměstnanců. Firma 

HMMC vlastní pět typů prezenčních listin. Rozlišují se prezenční listiny sloužící pro: 

 jednoho zaměstnance při seznámení se strojním zařízením, 

 jednoho zaměstnance při seznámení s pracovištěm a při praktickém zácviku na 

pracovišti, 

 školení odborné způsobilosti. [7] 

Školitel si vybere prezenční listinu dle druhu školení a použije ji v aktuálním znění. 

Prezenční listina se archivuje na jednom listu papíru společně s kopií schválené osnovy 

školení, která se nachází na druhé straně listu papíru. [3] 
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4 ZHODNOCENÍ SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ 

V HMMC 

Firma HMMC poskytla vyčerpávající informace pro zhodnocení systému vzdělávání 

zaměstnanců a externích pracovníků, popř. návštěv a exkurzí. Z předložených materiálů 

uvedených v mé závěrečně práci jsem čerpala podklady pro celkové vyhodnocení 

funkčnosti tohoto systému.    

Kromě podkladového materiálu mi firma umožnila fyzicky se seznámit s jednotlivými 

provozy. Exkurze měla charakter bližšího seznámení s areálem a jednotlivými částmi 

výrobních bloků. Rovněž v rámci exkurze mi bylo přiblíženo BOZP na jednotlivých 

blocích skrze např. záznamy o školení zakládající se do jejich stanovených pořadačů, apod. 

Prostřednictvím tohoto seznámení se závodem se mi přiblížil celkový chod firmy HMMC, 

který mi dále pomohl se zorientovat ve směrnicích poskytnutých touto firmou. 

Ve druhé fázi seznámení se s firmou bylo podrobné prostudování směrnic vztahujících 

se k systému vzdělávání a školení. Firma mi poskytla uvedené směrnice vztahující se ke 

školení, a to: 

 HMMC-HR-003, „Vzdělávání a trénink“, 

 HMMC-ER&HS-003, „Odborná způsobilost“, 

 HMMC-ER&HS-009, „ Hodnocení rizik a vzájemná spolupráce s dodavateli“, 

 HMMC-ER&HS-O-HS-009, „Základní informace o certifikačních 

a periodických školení“. 

Dále mi k výše uvedeným směrnicím firma HMMC poskytla doplňující informace 

a další potřebné dokumenty, např. prezenční listiny, protokol o absolvování ústní zkoušky, 

vyplněnou osnovu školení o odborné způsobilosti, aj.  

Směrnice této firmy jsou dokumenty, které vytvářejí specialisté z oblasti sekce 

bezpečnosti práce a jsou dokonale propracovanými dokumenty, které se vzájemně 

doplňují. Směrnice vzdělávání a trénink popisuje všeobecně systém vzdělávání a školení, 

směrnice odborné způsobilosti je jejím doplňkem, která už podrobně rozebírá jednotlivé 

druhy školení. Zbylé dvě směrnice rozebírají specifické pracovní činnosti, které vyžadují 

specifické požadavky. V navzájem se doplňujících směrnicích jsou podchyceny všechny 

důležité okolnosti. Na základě těchto směrnic se systém stává přehlednějším a zároveň 
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získává integritu. V následujících odstavcích blíže představím uvedené směrnice pro lepší 

orientaci a pro stanovení si vlastního pohledu na uvedenou záležitost.  

V úvodu každá směrnice se vymezuje zodpovědnost a pravomoci jednotlivých pozic 

zaměstnanců. 

Směrnice HMMC-HR-003, „Vzdělávání a trénink“ popisuje systém vzdělávání 

a školení. Uvedená směrnice popisuje všeobecné plánování školení jak interních tak 

externích školení dle rozdělení firmy HMMC. V plánování systému vzdělávání a školení je 

zahrnutý rozpočet na vzdělávání a jeho schválení, organizační zajištění vzdělávací akce, 

aj. [6]  

Pro přehlednost jsem schéma procesů zajištění zákonných školení a e-learningu uvedla 

v přílohách této závěrečné práce. Uvedené přílohy jsou taktéž součásti směrnice.  

V příloze č. 7 a 8 je znázorněno schéma procesů zajišťujících zákonné školení 

a e-learning. [6] 

Směrnice HMMC-ER&HS-003, „Odborná způsobilost“ popisuje podrobně jednotlivá 

školení. Kromě podrobného popisu druhu školení je zde popsán detailní postup pro tvorbu 

osnovy a prezenční listiny, způsob ověření znalostí a v neposlední řadě způsob vedení 

evidence dokumentů školení. Součástí této směrnice jsou přílohy s minimálními 

požadavky na osnovy pro jednotlivé druhy školení a požadavky na obsah prezenční 

listiny [3] 

Směrnice HMMC-ER&HS-009, „Hodnocení rizik a vzájemná spolupráce“ s dodavateli 

popisuje vzájemné předávání informací o rizicích u externích pracovníků. Ve směrnici je 

uvedená osoba odpovědná za tento proces. Jedná se o „koordinátora“. Přílohou této 

směrnice je metodika pro hodnocení rizik. [5] 

Poslední směrnice HMMC-ER&HS-O-HS-009, „Základní informace o certifikačních 

a periodických školeních“ řeší problematiku specifických pracovních činností, např. 

školení preventivní požární havarijní hlídky, práce ve výšce a nad volnou hloubkou, práce 

s tlakovými zařízeními, apod. Součásti směrnice je i tabulka, ve které jsou obsaženy 

všechny druhy školení s informacemi, na které zaměstnance se školení vztahuje, perioda 

školení, zpracovatel osnovy, školitel, určení osoby pro kontrolu a schválení osnovy 

školení, druh ověření znalostí, určení osoby, která organizuje školení, dále osoby, která 

eviduje školení a určení směrnice, která školení definuje. [4] 
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Dle mého názoru se jedná o velmi propracovaný systém vzdělávání a školení, který 

zahrnuje vyčerpávajícím způsobem všechny pracovní, technologické i výrobní procesy 

a činnosti ve firmě. Systém zahrnuje i činnosti nevýrobní a činnosti vedoucích pracovníků. 

Školení MT zaměstnanců neboli pracovníků na technicko-administrativní pozici se 

provádí jedno za rok. Osnovu školení zpracovává sekce bezpečnosti práce společně 

s oddělením ochrany životního prostředí a správy budov. Vypracovanou osnovu kontroluje 

a schvaluje vedoucí sekce bezpečnosti práce. Školení organizuje oddělení lidských zdrojů - 

sekce vzdělávání. Školení probíhá formou e-learningu. Minimální požadavky na náplň 

osnovy školení jsou uvedeny v tabulce ve směrnici HMMC-ER&HS-003, „Odborné 

způsobilosti“. Náplň školení obsahuje: 

 obecné zásady BOZP a PO, ochrany životního prostředí a používání 

chemických látek, 

 kategorie práce pro dané pracoviště, 

 přehled rizik s přijatými opatřeními ke snížení jejich působnosti, 

 zásady stanovující legislativu a normy, 

 změny na pracovišti, provozu a v areálu, 

 nové technologie v rámci pracoviště provozu, 

 informace důležité pro provoz pracoviště, 

 obecné informace o chemických látkách, 

 informace o získání způsobilosti dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.[3] 

Na školení výše uvedených zaměstnanců zapomíná mnoho firem. Firma HMMC však 

má i v této oblasti systému vzdělávání a školení jasně stanovené podmínky. Tato 

skutečnost je známkou, že firma HMMC na žádného ze svých zaměstnanců nezapomíná 

a celý systém vzdělávání a školení je promyšleným celkem.   

   Důležitým faktorem systému vzdělávání a školení je nejen probíhající školení, ale 

i jeho následná kontrola dodržování správných pracovních postupů.  

Firma HMMC provádí pravidelné kontroly dodržování zásad BOZP získaných při 

školení. Vedoucí zaměstnanec daného výrobního pracoviště má povinnost pravidelně 

provádět kontroly dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti při práci ze strany 
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zaměstnanců v rámci svého pracoviště. Velmi dobrou pomůckou kontroly jsou 

vypracované „kontrolní seznamy“. Kontrolní seznam lze použít buď vydaný sekcí 

bezpečnosti práce anebo vydaný konkrétním oddělením, který schválila sekce bezpečnosti 

práce. Při kontrole se vedoucí zaměstnanec zaměří na: 

 dodržování pracovních postupů, 

 dodržování zásad, předpisů BOZP a PO, 

 používání přidělených OOPP, 

 bezpečný stav používaných nástrojů a nářadí, 

 stav pracovních a výrobních prostředků, 

 vybavení pracoviště. [5] 

Kromě přímých nadřízených provádí kontroly BOZP na jednotlivých pracovištích 

sekce bezpečnosti práce v rámci pravidelných plánovaných pochůzek po provozech. 

Jednou za 3 měsíce sekce bezpečnosti práce organizuje HOD meeting. Na uvedeném HOD 

meeting se sejdou zástupci vrcholového vedení jednotlivých sekcí výrobního oddělení, kde 

se probírají nedostatky a závady ke vztahu BOZP. [5] 

  Jednou za rok organizuje sekce bezpečnosti práce pravidelnou prověrku vyplývající ze 

zákona (zákoníku práce), jejímž výstupem je seznam závad a lhůty k odstranění zjištěných 

nedostatků. Bezpečnostní prověrky se účastní zástupci sekce jednotlivých výrobních 

provozů, zástupci sekce bezpečnosti práce, zástupci právního oddělení, zástupci 

zaměstnanecké rady a zástupci odborové organizace. [5] 

V tomto směru má firma HMMC taktéž propracovaný plán provádění kontrol BOZP 

a PO, což svědčí o tom, že firma HMMC se zabývá nejen školením, ale i následnou 

kontrolou dodržování bezpečných zásad. Lze zároveň pozorovat, že zdraví a životy 

zaměstnanců jí nejsou lhostejné.       

Dalším vyhodnoceným faktorem je seznámení s pravidly zaměstnanců jiných 

zaměstnavatelů, které má charakter prevence proti vzniku nehodové události. Zaměstnanci 

seznámení s pravidly se lépe adaptují do zaběhnutého chodu firmy a předejde se vzniku 

ohrožení zdraví jak zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců firmy HMMC. 

Zároveň tato firma může na základě stanovených pravidel udělit smluvní pokutu při jejich 

porušení zaměstnanci jiných zaměstnavatelů.         
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Směrnice v rámci školení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů zmiňuje dodržování 

platných pravidel BOZP a platných pravidel HMMC. Systém vzdělávání cizích 

zaměstnanců je upraven dokumentem – směrnicí. Pomocí koordinátora se předá 

zpracovaný seznam rizik společně s dokumentem platných pravidel. Seznam rizik je 

propracovaným dokumentem. Ve směrnici zabývající se školením cizích zaměstnanců je 

vypracovaný metodický postup k tvorbě seznamu rizik. Druhým dokumentem je předávka 

platných pravidel v HMMC. Přemýšlením nad záležitostí zaměřující se jen na předávku 

platných dokumentů, které by mohly systém vylepšit, spekuluji, jestli lze využít 

pro předávku platných dokumentů i jiným způsobem. Konkrétní mnou navržený proces pro 

předávání informací zaměřenými jen na předávku platných pravidel pomocí instruktáže je 

podrobně popsán v následující kapitole.   

Také jsem zjistila, že není vyřešen problém školení exkurzí uvedený ve směrnici. 

Pravidla chování během exkurze jsou vyvěšená na webových stránkách firmy HMMC. 

Jsou to základní pravidla, která neřeší návštěvu nezletilých občanů. Z tohoto důvodu bych 

pravidla doplnila, rozšířila a vymezila zodpovědnost účastníků exkurze při účasti 

nezletilých občanů.   
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A 

ŠKOLENÍ V HMMC 

Zlepšení systému vzdělávání a školení je procesem, kdy se návrhy nezainteresované 

osoby mohou implementovat do systému vzdělávání a školení za účelem zlepšení 

podmínek, zjednodušení systému, apod. 

Návrhy na zlepšení systému vzdělávání a školení jsou popsány v níže uvedených 

kapitolách. 

5.1 Školení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů 

Firma HMMC má ve směrnici uvedeno seznámení externího zaměstnavatele s riziky 

a platnými pravidly BOZP v areálu HMMC. Seznámení s pravidly provádějí v areálu 

HMMC prostřednictvím dokumentu Doklad o seznámení se zásadami BOZP a PO 

a předání pracoviště při provádění prací v areálu HMMC dodavatelským způsobem. 

Uvedený dokument (předávací protokol) připravují zástupci BOZP a předávají ho 

koordinátorovi činností za HMMC. Ten ho předá externímu zaměstnavateli proti podpisu 

společně s veškerými dokumenty týkajícími se BOZP a PO při předávce rizik. Externí 

zaměstnavatel má pak povinnost proškolit své zaměstnance. [5] 

Přemýšlením nad způsobem předávky rizik a platných pravidel HMMC mě napadá 

otázka: „Lze k předávce využít jiný způsob?“. Při získávání odpovědi přicházím na 

předávku informace o rizicích a platných pravidel formou instruktáže.  

Návrhem informace o rizicích jsem se nezabývala, neboť tento dokument je firmou 

HMMC dostatečně propracovaný. Směrnici HMMC-ER&HS-009, „Hodnocení rizik 

a vzájemná spolupráce s dodavateli“ stanovuje identifikaci rizik na pracovištích, výběr 

rizik pro konkrétní pracoviště, kde bude prováděna vykonávaná práce externího 

zaměstnavatele, a následnou předávku rizik. Pro identifikaci rizik je vypracovaná 

metodika, která je přílohou uvedené směrnice. Sekce bezpečnosti práce určí rizika 

a vytvoří předávací protokol, který obsahuje seznam rizik a opatření. Předávání rizik 

externímu zaměstnavateli je řešeno v kapitole 2. 4 této závěrečné práce. [5] 

 Návrh na instruktáž společně s tvorbou platných pravidel je níže podrobně popsána.   
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V počáteční fázi je důležité vymezit platná pravidla. Při stanovení těchto pravidel se 

může vycházet z doporučovaného rámcového obsahu vstupního školení pro zaměstnance 

jiných zaměstnavatelů. Pro stanovení rámcového obsahu školení jsou doporučovány tyto 

všeobecné body: 

 povinnost zaměstnanců vytvářet zdravé a bezpečné prostředí, 

 vzájemná spolupráce zaměstnanců při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

 rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, 

 pravidla bezpečného chování na pracovišti, 

 pravidla pro prevenci pracovních úrazů a nemoci z povolání, 

 pravidla pro zajištění první pomoci při vzniku pracovního úrazu. [17] 

Výše uvedené body jsou odrazovým můstkem pro tvorbu platných pravidel a podrobně 

jsou rozebrány v následujících kapitolách. 

Dle výše uvedených bodů se do platných pravidel BOZP a pravidel platných v HMMC 

mohou zařadit pravidla bezpečného chování na pracovišti, pravidla pro zajištění první 

pomoci při vzniku pracovního úrazu a další pravidla zajišťující bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Z těchto pravidel se vytvoří dokument (dále „Formulář bezpečnosti 

práce“), dle kterého se provede seznámení. 

Seznámení s výše vymezenými pravidly stanovenými ve formuláři bezpečnosti práce se 

provede formou instruktáže, jak je již výše zmíněno. Zákoník práce blíže nepoužívá pojem 

instruktáž, ale stanovuje zaměstnavateli povinnost poskytnout informace a pokyny 

zaměstnancům, jež mají charakter instruktáže. Jaký má tedy význam pojem instruktáž? [1] 

Jedná se o jednu z metod vzdělávání na pracovišti, která bývá součástí adaptačního 

procesu. Základním principem je poskytnutí důležité informace nezbytné pro výkon práce 

na konkrétním pracovišti. V konkrétním případě se jedná o vstupní instruktáž, která je 

stanovena pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů. Instruktáž se zaměřuje na organizaci 

práce na pracovišti, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě i na 

protipožární pravidla. Může se provádět individuálně nebo ve skupinách. Instruktáž 

zajišťuje zaměstnavatel pomocí vedoucích zaměstnanců. [1, 11] 
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Konkrétně to znamená, že zaměstnavateli vzniká povinnost zajistit, aby zaměstnanci 

jiných zaměstnavatelů vyslaných k němu za prací obdrželi v dostatečném časovém 

předstihu před zahájením prací informace a pokyny k zajištění BOZP a přijatých opatření, 

zaměřených na zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a v neposlední řadě o evakuaci 

fyzických osob při vzniku mimořádné události. [1] 

Uvedené pokyny a informace budou taktéž zahrnuty do platných pravidel BOZP 

a platných pravidel ve firmě HMMC. 

5.2 Instruktáž platných pravidel BOZP a pravidel platných 

v HMMC 

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů vyslaní za prací do firmy HMMC musí před 

zahájením práce absolvovat instruktáž o bezpečnosti práce na daném pracovišti. Pomocí 

instruktáže si zaměstnanci rychleji osvojí pravidla stanovená firmou HMMC a zároveň 

bude dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců jiných 

zaměstnavatelů.  

5.2.1 Zodpovědnost 

Instruktáž provádí školitel (proškolený vedoucí zaměstnanec) firmy HMMC, na 

jehož oddělení se budou vykonávat práce zaměstnanců jiných zaměstnavatelů. Instruktáž 

provede dle pravidel stanovených ve formuláři bezpečnosti práce. 

5.2.2 Formulář bezpečnosti práce 

Forma, rozsah a způsob vedení dokumentace o informacích a pokynech nejsou 

nikterak zákonem stanoveny. [1] 

Dokumentaci o informacích a pokynech v konkrétním případě se provede za 

pomoci formuláře bezpečnosti práce. Na základě obsahu tohoto formuláře se připraví 

informace a pokyny pro konkrétní pracoviště, kde budou vykonávat práci zaměstnanci 

jiných zaměstnavatelů. 

Formulář bude obsahovat pokyny a informace vztahující se na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Formulář bezpečnosti práce bude konkrétně obsahovat:  
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1. pravidla pro pohyb v areálu,  

2.  pravidla bezpečného chování na pracovišti, 

3. pokyny pro poskytnutí první pomoci, 

4. pokyny pro evakuaci fyzických osob při vzniku požáru, 

5. pokyny při zdolávání požáru. 

Stanovené body mají své konkrétní požadavky, které budou následně upřesněny. 

Ad 1. Pravidla pro pohyb v areálu 

Vstup do areálu je povolen přes turnikety po obdržení identifikační karty. Vstup do 

firmy je zakázán pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Pro příchod a odchod 

k pracovišti se užívají vyznačené koridory sloužící pro pěší chůzi. Pohyb mimo vyznačené 

koridory představuje riziko ohrožení zdraví sebe a zaměstnanců firmy HMMC. Platí zákaz 

užívání všech dopravních prostředků, které se nacházejí v areálu. [16] 

Přesné určení trasy pro příchod a odchod na pracoviště stanoví školitel (proškolený 

vedoucí zaměstnanec), na jehož oddělení budou práce vykonávány. 

Příchod a odchod na pracoviště je nezbytné ohlásit vedoucímu zaměstnanci. [16] 

Ad 2. Pravidla bezpečného chování na pracovišti  

Pravidla bezpečného chování zaměstnanců na pracovišti nejsou konkrétně formulována 

v právních předpisech. [1] 

Stanovení bezpečného chování na pracovišti se odvíjí dle konkrétního pracoviště, na 

kterém budou zaměstnanci jiných zaměstnavatelů vykonávat smluvenou pracovní činnost. 

Každé pracoviště je něčím charakteristické a nelze proto podmínky bezpečného chování 

stanovit všeobecně. Z toho důvodu se stanoví osnova, dle které se vypracují pravidla 

vztažená na konkrétní pracoviště. Osnovu vypracuje sekce bezpečnosti práce. Dle této 

osnovy, která bude součásti směrnice, vypracuje školitel podrobně pravidla bezpečného 

chování vztažená na konkrétní pracoviště.  

Zde je předložena náplň osnovy sloužící k vypracování pravidel bezpečného chování na 

konkrétním pracovišti: 

 vymezení prostoru pro vykonání pracovní činnosti a odložení pracovního 

náčiní,  
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 stanovení podmínky pro výkon zvláštních prací na vyhrazeném pracovišti, 

 stanovení místa pro trávení přestávky, 

 seznámení s pravidly při úklidu pracoviště. 

Konkrétní pravidla bezpečného chování stanoví školitel (proškolený vedoucí 

zaměstnanec) konkrétního oddělení, kde budou probíhat pracovní činnosti zaměstnanců 

jiných zaměstnavatelů.  

Mezi specifické práce se řadí práce ve výškách a nad volnou hloubkou a práce na 

vyhrazených zařízeních. Při stanovení podmínek pro výkon specifických prací 

na vyhrazeném pracovišti školitel vybere jednu z následujících variant, dle pracovní 

činnosti. Pokud se v níže uvedených variantách nenachází podmínky pro činnost, která 

bude vykonávána, stanoví jej školitel sám. Podmínky pro zvláštní činnosti: 

 práce ve výškách a nad volnou hloubkou  

Platí zde povinnost mít platné školení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Platné 

školení musí mít zaměstnanec v případě práce ve výšce nad 1,5 m, při práci vykonávané na 

pohyblivých pracovních plošinách a žebřících ve výšce nad 5 m a při používání osobních 

ochranných prostředků proti pádu. [4] 

 práce s tlakovým zařízením  

Práce s tlakovým zařízením se vztahuje na práce s kovovými stabilními nádobami a 

kovovými tlakovými nádobami k dopravě plynů. V obou případech smí práce vykonávat 

osoby odborně způsobilé s platným osvědčením. [4] 

 práce se zdvihacím zařízením 

Práce se zdvihacím zařízením se vztahuje na práce s jeřábem, s malými zdvihadly, 

automobilovými zvedáky a pohyblivými pracovními plošinami. Práci smí vykonávat osoby 

s platným osvědčením. [4] 

 práce s elektrickým zařízením  

Opravy na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s platnou kvalifikací. 

Ostatním osobám jsou tyto práce a opravy zakázány vykonávat. Před zahájením oprav 

a prací na elektrickém zařízení musí být zařízení a vypínač zajištěn tak, aby nedošlo 

k samovolnému spuštění. [16] 
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 práce s vyhrazeným plynovým zařízením 

Pro obsluhu a manipulaci s vyhrazeným plynovým zařízením musí být osoby odborně 

způsobilé s platným osvědčením. [4] 

 svařování a řezání kovů 

Svařovací práce mohou provádět osoby s platným svářečským průkazem. Před 

zahájením svářečských prací musí být vystaven příkaz ke svařování s určením požárního 

dohledu po ukončení pracovní činnosti. [16] 

 lakovna 

V prostorách lakovny je zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření. [16] 

Ad 3. Pokyny pro poskytnutí první pomoci 

Jedná se o laické poskytnutí první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné 

služby nebo kvalifikovaného pracovníka. [1] 

Proškolení se provádí jen v rámci seznámení s telefonními čísly, rozmístěním 

lékárniček, osobami, které mohou provádět první pomoc, apod., jak je níže uvedeno. 

Pro poskytnutí první pomoci zaměstnanci jiných zaměstnavatelů musí být tito 

zaměstnanci seznámení s telefonními čísly, umístěním telefonů, s místy sloužícími pro 

přivolání první pomoci, s umístěním lékárniček, nosítek, apod. [16] 

Zaměstnanci při zpozorování zraněné osoby neprodleně poskytnou zraněnému první 

pomoc. V případě potřeby neprodleně informují rychlou záchrannou službu nebo složky 

integrovaného záchranného systému. Vzniklou situaci neprodleně nahlásí vedoucímu 

zaměstnanci. [16] 

Ad 4. Pokyny pro evakuaci fyzických osob při vzniku požáru 

Jedná se o souhrn organizačních a technických opatření zajišťujících přemístění osob 

z ohroženého místa do bezpečného místa. [1] 

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů musí být seznámeni s únikovými cestami 

a nouzovými východy vedoucími na bezpečné místo. 
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Ad 5. Pokyny při zdolávání požáru 

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů musí být seznámeni s nouzovým vypínáním 

hlavních a nouzových uzávěrů rozvodů energie v rámci daného pracoviště – tedy s uzávěry 

elektřiny, vody, plynu. [16] 

Pokyny vyžadující přesné stanovení zapíše školitel do formuláře bezpečnosti práce. 

Pravidla se zapíši jasně, stručně a výstižně.  

Formulář sloužící pro zapsání pravidel je znázorněn v příloze č. 4.  

Schválení stanovených konkrétních pravidel bezpečného chování na pracovišti probíhá 

obdobným způsobem jako při schvalování obsahu školení. Stanovená pravidla zašle 

školitel na oddělení sekce bezpečnosti práce, kde se provede kontrola dokumentu, 

nejpozději do 5 dnů po obdržení obsahu dokumentu. Pokud je obsah dokumentu 

vyhovující, zašle se ke schválení statutárnímu zástupci sekce bezpečnosti práce nebo 

v ojedinělých případech osobě pověřené statutárním zástupcem. [3] 

5.2.3 Instruktáž - postup 

Objednatel, zasílá informace o pracovní činnosti dodavatele na sekci bezpečnosti 

práce a vedoucímu sekce, který si práce objednal, nejpozději 7 dní před zahájením 

pracovní činnosti. Informace budou obsahovat: 

 údaje o dodavateli – název, adresa, atd., 

 podrobný popis pracovní činnosti s uvedeným místem výkonu pracovní 

činnosti, 

 datum, čas zahájení a ukončení pracovní činnosti, 

 jméno, telefonní kontakt na zprostředkovatele za firmu HMMC a dodavatele, 

 zvláštní požadavky dodavatele k zajištění BOZP. [5] 

Postup předání prvotní informace o zahájení pracovní činnosti dodavatele ve firmě 

HMMC je stejný jako postup při předávání informací o rizicích, který je popsán ve 

směrnici HMMC-ER&HS-009, „Hodnocení rizik a vzájemná spolupráce s dodavateli“. [5] 

Po zaslání informací vedoucímu sekce informuje školitele ke stanovení pravidel 

do formuláře bezpečnosti práce týkající se konkrétních požadavků. Školitel vypracovaný 
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dokument zašle zpět na sekci bezpečnosti práce, která provede kontrolu. Po obdržení 

dokumentu provede tato sekce kontrolu nejpozději do třech dnů. V případě, že je dokument 

správný, schválí ho vedoucí sekce, která si objednala danou práci. Pokud jsou k dokumentu 

připomínky, zašle se zpět k přepracování. Poté se zašle znovu ke schválení. Schvalovací 

proces je totožný s postupem při schvalování obsahu školení. [3] 

Instruktáž dle schváleného formuláře bezpečnosti práce provede školitel konkrétního 

oddělení, kde budou práce probíhat. Instruktáž absolvuje zástupce dodavatelské firmy.  

Po absolvování instruktáže podepíše zástupce dodavatele dva vyhotovené záznamy 

o provedení instruktáže, ve kterých se zavazuje k proškolení zaměstnanců, k dodržování 

povinností vyplývajících z instruktáže a předání informací o rizicích. Dodavatel převezme 

formulář bezpečnosti práce a záznam o provedení instruktáže. Druhý vyhotovený záznam 

s formulářem si ponechá koordinátor, se kterým se provádí podepisování a předávání 

dokumentu. [5] 

Záznam o provedení instruktáže je znázorněna v příloze č. 5. [16] 

Proces předání, tvorby, schválení a instruktáže dokumentu je znázorněn na obr. č. 5 

 

Obr. 5: Grafické znázornění procesu instruktáže dodavatelů 
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Dodavatel informuje objednatele o pracovní činnosti. Objednatel předá informace sekci 

bezpečnosti práce a vedoucímu sekce, která si objednala pracovní činnost. Vedoucí sekce 

informuje školitele pro vypracování pravidel. Vypracovaná a schválená pravidla sekce 

bezpečnosti práce školitel předá vedoucímu sekce, která si práce objednala, ke schválení. 

Se schválenými pravidly školitel provede instruktáž dodavateli. Uvedený postup je 

vysvětlením k obr. 5. 

Záznam o provedení instruktáže a formulář bezpečnosti práce budou tvořit jeden 

dokument. Záznam o provedení instruktáže a formulář bezpečnosti práce se uloží 

do pořadače pod názvem Dodavatelé. Pořadače jsou uloženy v každé sekci. Osoba 

pověřená vedením základní evidence založí dokument do pořadače. [3] 

Uvedená instruktáž vymezuje pohyb zaměstnanců jiných zaměstnavatelů po areálu 

HMMC. Zaměstnanci byli seznámeni s potřebnými místy nezbytnými pro výkon pracovní 

činnosti a s místy sloužícími k době odpočinku. Pokud se zaměstnanci jiných 

zaměstnavatelů budou pohybovat po areálu mimo určená místa, čímž mohou ohrozit sebe 

nebo chod firmy HMMC, je toto chování pokládáno za porušení pravidel BOZP a pravidel 

platných v HMMC a může být uložena smluvní pokuta dodavateli.  

Uvedená instruktáž by mohla být součástí směrnice HMMC-ER&HS-009, „Hodnocení 

rizik a vzájemná spolupráce s dodavateli“, která stanovuje podmínky pro výměnu 

informace o rizicích s dodavatelem.   

5.3 Školení exkurzí  

Jak stanovuje směrnice HMMC-ER&HS-009, „Hodnocení rizik a vzájemná spolupráce 

s dodavateli“, účastníci exkurze musí být řádně nahlášení na oddělení vnějších vztahů. 

Uvedené oddělení každého účastníka seznámí s pravidly a pokyny zaměřenými na pohyb 

po areálu HMMC. [5] 

Směrnice konkrétně neuvádí podrobné informace vztahující se k seznámení účastníků 

exkurze s pravidly bezpečného chování během exkurze.  

Na úvod je dobré stanovit, co si pod pojmem exkurze představit? 
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Exkurze je krátkodobá návštěva pracoviště. Jestliže exkurze má vzdělávací formu, musí 

být plánována a organizována a výsledek musí být vyhodnocen z pedagogického 

hlediska. [10] 

Účastníky exkurze mohou tvořit běžní občané anebo studenti základních, středních škol 

a členové organizací pracujících s mládeží. Školení nezletilých účastníků základních, 

středních škol a členů organizací pracujících s mládeží se řídí specifickými podmínkami. 

První skupinu tvoří běžní občané, kteří se řádně přihlásí na exkurzi. Pokud se mezi 

účastníky nacházejí účastníci nezletilí, mohou se účastnit exkurze pouze za doprovodu 

zákonného zástupce nebo zmocněnce. Po celou dobu trvání exkurze má zákonný zástupce 

nebo jeho zmocněnec odpovědnost za chování nezletilého. Zákonný zástupce absolvuje 

školení, které proběhne během exkurze. Uvedenou podmínku je třeba zavést 

do návštěvního řádu, se kterým musí být účastníci exkurze seznámeni. 

Účastníci exkurze se ve stanovený čas dostaví do administrativní budovy, kde je 

stanovené místo začátku exkurze. V administrativní budově se účastníků exkurze ujme 

průvodce, který je seznámí s pokyny a pravidly zaměřenými na pohyb osob a s návštěvním 

řádem. [5] 

Exkurze probíhá nejprve spuštěním prezentačního filmu společnosti a poté začíná 

prohlídka areálu, a to konkrétně lisovny, svařovny a finální montáže. [8] 

Seznámení s pokyny a pravidly se provede pomocí prezentace zaměřené na bezpečný 

pohyb po areálu HMMC, jak se doposud provádí. Prezentace se spouští po ukončení 

prezentačního filmu. Nakonec průvodce informuje o dalších pravidlech. [8] 

Pro záživnější výklad a lepší přijetí instrukcí pro bezpečný pohyb po areálu bych 

navrhovala film s instrukcemi, které budou pro účastníky přijatelnější.  

Pravidla nejsou jasně stanovena a v případě úrazu či jiné nehodové události, není 

doklad o absolvování školení. Jedna z variant pro lepší ochranu firmy může spočívat ve 

stanovení jasných podmínek, s kterými budou účastníci exkurze seznámeni. Po ukončení 

proškolení se účastníci exkurze podepíší pod podmínky, o kterých byli informováni. 

Podmínky budou zahrnovat pravidla návštěvního řádu a další pokyny vedoucí 

k bezpečnému pohybu po areálu. Konkrétní podmínky jsou stanovené níže. 
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5.3.1 Podmínky pro bezpečný pohyb v areálu HMMC 

Účastníkům exkurze pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek bude odepřen 

přístup do areálu HMMC. Při podezření může být účastníkovi exkurze nařízena dechová 

zkouška nebo zkouška přítomnosti návykové látky. [8] 

Po dobu exkurze je účastníkům zakázáno požívat alkohol a návykové látky. 

Zároveň je zakázáno vnášet tyto látky do areálu HMMC. [8] 

Zákaz kouření mimo vyhrazená místa. [8] 

Zákaz vnášení předmětů ohrožující zdraví zaměstnanců nebo třetích osob, např. 

bodné zbraně, pyrotechnika, apod. [8] 

Upozornění, že areál firmy HMMC je monitorován kamerovým systémem se 

záznamem. Monitorování se řídí pravidly stanovenými v zákoně č. 101/2002 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. K archivovaným záznamům mají 

přístup stanovení zaměstnanci. [8] 

Platí zákaz fotografování a pořizování veškerých audiovizuálních záznamů během 

exkurze. [8] 

Během exkurze je účastník zodpovědný za své osobní věci. [14] 

K exkurzi v areálu HMMC se užívá výletního vláčku. Během jízdy výletního vláčku 

účastníci exkurze nevystrkují žádné části těla, nevrážejí do sebe a neohrožují ostatní 

účastníky.   

Pro zajištění veškeré bezpečnosti účastníků exkurze má právo průvodce nepovolit vstup 

osobám, které vykazují zvýšenou míru nebezpečí pro sebe nebo ostatní účastníky. [14] 

Účastník je povinen být vybaven výstražnou vestou a ochrannými brýlemi a užívat tyto 

osobní ochranné pracovní pomůcky. Výstražnou vestu a ochranné brýle je účastník 

povinen mít na sobě po celou dobu trvání exkurze. [8] 

Během exkurze jsou účastníci povinni se řídit pokyny průvodce. [14] 

Platí zákaz konzumace jídla během exkurze v závodu HMMC. [14] 

V případě zpozorování mimořádné události je účastník povinen ohlásit vzniklou situaci 

průvodci. Pokud tak neučiní, je odpovědný dle občanského zákoníku o porušení prevenční 

činnosti. [14] 
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Výše uvedené body jsou součástí podmínek bezpečného pohybu po areálu. Proškolení 

účastníci svým podpisem stvrzují, že byli seznámeni s veškerým obsahem podmínek, 

kterým porozuměli a jsou si vědomi všech vyplývajících povinností.  

Při exkurzí účastníků základních, středních škol a členů organizací pracujících 

s mládeží, budou podmínky rozšířeny o uvedené body. 

Před exkurzí jsou školské organizace a organizace pracující s mládeží povinné zajistit 

souhlas zákonného zástupce nezletilého účastníka s účastí na exkurzi. [14] 

Organizace mají povinnost seznámit nezletilé účastníky s podmínkami pro bezpečný 

pohyb v areálu. [14] 

V den exkurze pedagogičtí pracovníci odevzdají aktuální seznam nezletilých a zletilých 

účastníků. Spolu se seznamem odevzdají prohlášení o seznámení účastníků s podmínkami 

bezpečného pohybu po areálu. [14] 

Pedagogičtí pracovníci jsou po dobu exkurze zodpovědní za chování a dodržování 

pokynů. Povinnost stanovuje Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí, žáků studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, který stanovuje dozor i mimo školu pedagogickým pracovníkům 

např. při účasti na kurzech, exkurzích, apod. [9] 

Při exkurzi nezletilých účastníků musí být zajištěn dostatečný pedagogický doprovod, 

který je stanoven na 15 nezletilých účastníků 1 pedagogický doprovod. [14] 

Uvedené podmínky vztahující se na exkurzi studentů základních, středních škol a členů 

organizací pracujících s mládeží budou zařazeny mezi ostatní podmínky.  

Pedagogický doprovod stvrdí svým podpisem, že byl seznámen s veškerým obsahem 

podmínek, kterým porozuměl a je si vědom všech vyplývajících povinností. 

Oddělení vnějších vztahů, které má na starosti nahlášení účastníků, se stará o podmínky 

pro bezpečný pohyb po areálu. Průvodci musí poskytnout při každé exkurzi podmínky 

společně se seznamem účastníků, kde se účastníci podepíší. 

Formulář sloužící k podepsání účastníků je znázorněn v příloze č. 6. 

Při exkurzi školských zařízení a členů organizací pracujících s mládeží oddělení 

vnějších vztahů zašle podmínky pro bezpečný pohyb po areálu příslušné organizaci. V den 
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exkurze průvodce odebere aktuální seznam nezletilých účastníků. Pedagogičtí pracovníci 

podepíší formulář s prohlášením o proškolení na místě. 

Oddělení vnějších vztahů vede příslušnou dokumentaci o školení a zakládá ji do 

pořadačů k tomu určených.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení systému vzdělávání a školení ve firmě 

HMMC nezainteresovanou, nezávislou osobou a v případě zjištění nedostatků navrhnout 

zlepšení systému vzdělávaní a školení.  

Úvodní část je věnována legislativním požadavkům týkajících se školení. 

Pro seznámení s právním rámcem je podstatný zákoník práce, který stanovuje podmínky 

pro zaměstnavatele. Po rámcovém přehledu legislativy následuje zmínka o základních 

druzích školení, která ze zákoníku práce vyplývají zaměstnavatelům. Základní druhy 

školení jsou popsány všeobecně, aby se čtenář lépe orientoval v dalších kapitolách 

bakalářské práce.  

Další část bakalářské práce se zabývá podrobným popisem systému vzdělávání 

a školení ve firmě HMMC. Tato část popisující systém vzdělávání a školení je podstatná, 

neboť pohled nezávislé, nezainteresované osoby je zde velice důležitý. V této části 

bakalářské práce může dojít k odhalení nedostatků systému vzdělávání a školení.  

Společnost HMMC ve svém kolektivu zaměstnává zaměstnance, jak z řad mladších 

generací, tak z řad starších generací, kde dochází k vzájemnému předávání zkušeností. 

Zaměstnanci v sekci bezpečnosti práce se na základě předávání si vzájemných zkušeností 

podílí společně na inovaci systému vzdělávání a školení.  

Systém vzdělávání a školení ve firmě HMMC je propracovaným systémem. Firma se 

snaží tento systém neustále aktualizovat a inovovat, o čemž svědčí i získání osvědčení 

Bezpečný podnik a OHSAS 18 001 v roce 2013. Zaměstnanci i přes svou neustálou snahu 

inovace systému mohou přehlížet nedostatky. Vzniklé nedostatky ovšem nevypovídají 

o nekompetentnosti zaměstnanců, ale o „profesní slepotě“, kdy zaměstnanec už není 

schopen vnímat věci, které mohou vnímat nezávislé, nezainteresované osoby.  

Poslední část se věnuje konkrétním návrhům na zlepšení systému vzdělávání a školení. 

Při hledání návrhu na vylepšení systému jsem provedla analýzu systému vzdělávání 

v jiných podnicích. Při návrhu školení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů jsem se nechala 

inspirovat brožurkou Základní bezpečnostní pokyny a Zásady pro zajištění ochrany 

životního prostředí v areálu společnosti LINET vydanou touto společnosti. Brožurka je 

běžně dostupná na webových stránkách. Z této brožurky vychází prvotní myšlenka 

zaměřená na instruktáž, ze které vyplývá, že školení zaměstnavatelů jiných zaměstnanců se 
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může provést pomocí instruktáže. Instruktáž jsem dále aplikovala do konkrétních 

podmínek firmy HMMC. Při zavádění instruktáže jsem vycházela z již stanovených zásad 

systému vzdělávání a školení, aby nedošlo k příliš velkému odklonu od zaběhnutého 

systému a zároveň se systém nestal chaotickým.  

Při návrhu zlepšení systému školení exkurzí, jsem tento zavedený systém rozdělila 

a rozšířila o některé zásady. Před návrhem na zlepšení školení exkurzí jsem taktéž provedla 

analýzu systému vzdělávání v jiných podnicích. Tvorba návrhu byla inspirována firmou 

SAKO, jejíž podmínky pro exkurze jsou dostupné na webových stránkách firmy. Odtud 

vychází prvotní myšlenka školení exkurze rozdělit na exkurze pro běžné občany a exkurze 

pro základní, střední školy a členy organizací pracujících s mládeží.   

Důležitým faktorem výše uvedených školení je, aby si zaměstnanci jiných 

zaměstnavatelů i účastníci exkurze při školení uvědomili, že při nepatřičném chování 

mohou ohrozit jak sebe tak i své okolí a způsobit tak nežádoucí událost.       
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