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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

 

 

Bez lidí není moţné ničeho dosáhnout. Kvalitně pracující zaměstnanci jsou 

důleţití a s  jejich pomocí můţe společnost dosáhnout vytýčených cílů. Nevýkonní 

zaměstnanci k dosaţení cílů přispět nemohou nebo přispívají minimálně.  Schopnost 

pouţívat a získávat znalosti nebo dovednosti představuje obrovský zdroj k bohatství. 

Společnost se stává bohatší zvyšováním hodnoty lidského kapitálu pomocí efektivního 

vzdělávání svých zaměstnanců. 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku v oblasti řízení lidských zdrojů, 

konkrétně na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ve Skupině Unipetrol. Obsahuje analýzu 

systému vzdělávání, posouzení platností definovaných kvalifikací a vyhodnocení 

dalších vzdělávacích potřeb jejich zaměstnanců.  

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

To achieve anything without people is impossible. Employees with high-quality 

work are important, and the company can achieve its set-out goals with their help.  

Inefficient employees are not able to contribute to achieving those goals or they 

contribute to them in the lowest possible way. The ability to use or to obtain knowledge 

or skills represents a great source of wealth. The company is becoming wealthier by 

increasing the human capital significance by means of effective education of its 

employees. 

The bachelor thesis is focused on problems associated with area of human 

resources management, above all to the development and education of Unipetrol Group 

employees. It includes an analysis of educational system, an appreciation of defined 

qualifications relevance, and the evaluation of further educational needs of their 

employees. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

EMS - Systém environmentálního managementu 

HSMS - Systém managementu bezpečnosti (bezpečnost a ochrana zdraví při      

práci, prevence závaţných havárií, poţární ochrana) 

HZS - Hasičský záchranný sbor 

ISDL - Program slouţící k záznamům a evidenci ţelezničních přeprav 

IMS - Integrovaný management systém 

ORC - Odbor realizační centrum 

PO - Poţární ochrana 

PPF - Popis pracovní funkce 

PZH - Prevence závaţných havárií 

QMS - Systém managementu jakosti 

SAP HR - Systems - Applications - Products in data processing - Software  

společnosti slouţící k evidenci a sledování dat zaměstnanců   zaměřený 

na řízení lidských zdrojů 

Skupina 

Unipetrol 

- Pro potřeby bakalářské práce společnosti: UNIPETROL,    a.s, 

UNIPETROL RPA, s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., PARAMO, 

a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., BENZINA, s.r.o. 

ZP - Zákoník práce 

ŢP - Ţivotní prostředí 
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1 Úvod 

Skupina Unipetrol je jednou z nejvýznamnějších producentů zabývajících se 

zpracováním ropy v České republice. Patří mezi nejdůleţitější představitele chemického 

a petrochemického průmyslu ve střední a východní Evropě. Ve své bakalářské práci 

bych ráda popsala oblast řízení lidských zdrojů, konkrétně rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců Skupiny Unipetrol. 

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy systému vzdělávání a vyhodnocení 

dalších potřeb vzdělávání zaměstnanců Skupiny Unipetrol včetně posouzení platnosti 

kvalifikačních poţadavků těchto zaměstnanců. První část bakalářské práce je zaměřena 

na základní charakteristiku Skupiny. Přibliţuje její vznik, strukturu, organizační 

uspořádání a poměr vlastnických práv. Popisuje hlavní podnikatelské činnosti 

nejvýznamnějších společností Skupiny.  

Část druhá se zabývá analýzou procesu vzdělávání z hlediska stanovování 

kvalifikačních poţadavků zaměstnancům Skupiny Unipetrol. Základním podkladem pro 

definování potřeb na vzdělávání je vymezení poţadovaných kvalifikací v popisech 

pracovních funkcí a definování poţadavků plynoucích z hodnocení zaměstnanců. Druhá 

kapitola dále představuje tvorbu a schvalování nákladů na vzdělávání ve formě 

finančních plánů Skupiny a sledování čerpání těchto prostředků. Rozdělení oblastí 

vzdělávání podle platného katalogu kvalifikací do několika skupin, je další oblastí této 

bakalářské práce.   

Ve třetí části je popsán způsob sledování platností jednotlivých kvalifikací a 

z toho plynoucích poţadavků na zajišťování vzdělávacích akcí.  

Závěr bakalářské práce porovnává plnění určených kvalifikací v popisech 

pracovních funkcí se skutečností a vyhodnocuje další potřeby v oblasti vzdělávání 

zaměstnanců. Navrhuje moţná řešení při zjištěných neplatných nebo propadlých 

kvalifikací. 
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2  Charakteristika Skupiny UNIPETROL 

Skupina Unipetrol je společností, jejíţ hlavním akcionářem je Polski Koncern 

Naftowy Orlen Spolka Akcyjna – PKN ORLEN S.A. Společnosti skupiny Unipetrol 

působí v oboru zpracování ropy a následné výroby chemických, petrochemických a 

rafinérských výrobků. 

2.1 Historie Skupiny 

V roce 1994 byla zaloţena akciová společnost UNIPETROL a tím byl uskutečněn 

jeden z privatizačních kroků petrochemického průmyslu. Cílem vzniku společnosti 

UNIPETROL bylo sjednocení petrochemických firem do Skupiny, která bude schopná 

čelit konkurenci silných společností a nadnárodních koncernů.  

Do Skupiny Unipetrol byly postupně zapojovány akciové společnosti 

Chemopetrol, Kaučuk, Česká Rafinérská, Paramo, Koramo, Benzina, Spolana, 

Unipetrol Trade a Unipetrol Rafinérie. 

V roce 1996 došlo k vyčlenění rafinérie ze společností Kaučuk Kralupy nad 

Vltavou a Chemopetrol Litvínov do společnosti Česká rafinérská. V roce 2003 byly 

sloučeny společnosti Paramo a Koramo do nástupnické společnosti Paramo. 

Majoritním vlastníkem Skupiny Unipetrol se stal Fond národního majetku (Český 

stát) s 63% podílem akcií. Dne 4.června 2004 byl podpisem smlouvy mezi společností 

PKN ORLEN a Fondem národního majetku ukončen privatizační proces prodejem 

těchto akcíí. Zbývající  část akcíí zůstala ve vlastnictví investičních fondů a drobných 

akcionářů. Podíl vlastnictví ukazuje Tabulka 1- Podíl vlastnictví. [10] 

Tabulka 1- Podíl vlastnictví  

 

Vlastník  

Počet akcií  (ks)  % vydaných akcií  

PKN ORLEN S.A.  114 226 499 

 

  62,99 % 

Ostatní   67 108 265   37,01 % 

Celkem 181 334 764 100,00 % 

Zdroj: [10] 
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Rok 2006:  

 prodej dceřinné společnosti SPOLANA, a.s. společnosti Zaklady Azotowe  

Anwil. 

Rok 2007: 

 vznik servisní společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o., 

 prodej společnosti KAUČUK, a.s. polské společnosti Chemiczna Dwory, 

 změna právních forem akciových společností UNIPETROL 

DOPRAVA,a.s., PETROTRANS, a.s. a BENZINA, a.s. na společnosti 

s ručením omezeným,  

 vznik společností Butadien Kralupy, a.s. (51% akcií vlastní UNIPETROL, 

49% akcií vlastní KAUČUK, a.s.), 

 spojení dceřiných společností UNIPETROL RAFINÉRIE,  

CHEMOPETROL,  se společností UNIPETROL RPA, s.r.o. [10] 

 

2.2 Struktura Skupiny Unipetrol  

Skupina Unipetrol zaměstnává asi 4000 zaměstnanců. Zabývá se převáţně 

zpracováním ropy, petrochemickou výrobou nebo prodejem motorových paliv.  Mezi 

její nejvýznamnější společnosti patří UNIPETROL RPA, s.r.o., BENZINA, s.r.o., 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., PARAMO, a.s. a UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Aktuální strukturu Skupiny znázorňuje Obrázek 1- Organizační struktura Skupiny 

Unipetrol. [10] 

UNIPETROL, a.s. je mateřskou společností Skupiny Unipetrol. Zabývá se 

prodejem, petrochemickou a rafinérskou činností. V rámci České republiky je jediný 

výrobce polypropylénu a polyetylénu. Řadí se mezi nejvýznamnější výrobce 

motorových olejů a pohonných hmot. [10] 

UNIPETROL RPA, s.r.o. patří mezi hlavní producenty agrochemických, 

rafinérských a petrochemických surovin. Společnost se skládá z pěti provázaných 

úseků. Tvoří ji Výrobní jednotka, Obchodní jednotka Rafinérie, Obchodní 

jednotka Monomery a chemikálie a Obchodní jednotka Polyolefiny. 

Výrobní jednotka (Závod chemických výrob, Závod Sluţby a Závod Energetika) 

se zabývá výrobou polyetylenu, polypropylenu, amoniaku, vodíku nebo technických 

plynů. Další oblastí výroby je produkce energií – to zabezpečuje Závod Energetika, 
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který rovněţ zásobuje celý areál vodou a zajišťuje čištění odpadních vod. Závod sluţeb 

se zabývá správou areálu, logistikou plastů, Chezarbu nebo močoviny. 

Obchodní jednotka Rafinérie zabezpečuje nákup a přepracování ropy pro účely 

rafinérské výroby. Komplexně zajišťuje velkoobchod s motorovými palivy a ostatními 

rafinérskými produkty. Cílem Obchodní jednotky Rafinérie je také optimalizace spojení 

petrochemických a rafinérských výrob z důvodu maximalizace vyuţívání 

technologických celků. 

Obchodní jednotka Monomery a chemikálie se zabývá obchodováním 

s močovinovými a čpavkovými komoditami, etylenem, propylenem a benzenem.  

Mezi její hlavní činnosti dále patří řízení a plánování výroby polotovarů určených 

pro produkci polyolefinů a prodej petrochemických surovin dalším chemickým 

podnikům. 

Obchodní jednotka Polyolefiny podniká v oblasti prodeje plastických hmot – 

polyolefinů, patří mezi nejvýznamnější dodavatele polyolefinů na českém trhu a střední 

Evropy. [12]  

BENZINA, s.r.o. je obchodní společností, která vlastní nejrozsáhlejší síť 

čerpacích stanic v České republice. V současné době je provozovatelem 333 čerpacích 

stanic nabízejících kvalitní pohonné hmoty a prémiová paliva pro náročnější zákazníky. 

Společnost BENZINA zajišťuje mimo prodeje pohonných hmot na vlastních čerpacích 

stanicích také přímé velkoobjemové dodávky motorových paliv podnikatelským 

subjektům a obchodním partnerům. Na základě modernizace plánuje dosaţení 

dvacetiprocentního podílu na trhu s pohonnými hmotami (v současné době má 13,4 %) 

a zvýšení počtu čerpacích stanic z nynějších 333 na 440, a to do roku 2012. [16] 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - předmětem podnikání společnosti je přeprava 

převáţně chemických surovin a produktů po ţeleznici. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

je třetím největším přepravcem v České republice, provozuje přepravu produktů jak po 

vlastních vlečkách, tak po celostátní síti. Specializuje se na přepravu nebezpečného 

nákladu – RID (stlačené plyny, pohonné hmoty a speciální chemikálie), dále na čištění 

ţelezničních a automobilových cisteren. V červnu 2008 společnost získala evropský 

čistící atest, který zaručuje kvalitu prováděné práce. [13] 
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PARAMO, a.s. zpracovává ropu na asfaltářské a rafinérské výrobky, dále se 

zabývá výrobou mazacích olejů a olejových hydrogenátů se zaměřením výroby na 

mazací a základové oleje s minimálním obsahem síry. Hlavními produkty jsou 

motorová nafta, lehké nebo těţké topné oleje, asfaltové výrobky či mazací oleje. [15] 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je zaměřena na poskytování svých sluţeb 

ostatním společnostem Skupiny Unipetrol v těchto oborech: 

 finanční sluţby v oblasti daní, controllingu, finančního řízení a účetnictví,  

 sluţby bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany ţivotního prostředí a správa 

dokumentů, 

 nákup sluţeb, chemikálií a speciálních komodit, 

 personální sluţby, ekonomika práce a zpracování mezd, veškeré 

personální záleţitosti včetně zajišťování vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, 

 veškeré právní záleţitosti, 

 IT systémy, správa aplikací, systémy SAP a systémy telekomunikací. [14] 
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Níţe uvedený Obrázek 1 popisuje organizační strukturu Skupiny Unipetrol včetně 

procentuálního vyjádření vlastnictví.  

 

 

Obrázek 1- Organizační struktura Skupiny Unipetrol,   Zdroj: [11] 

 



Lada Špidlíková: Systém vzdělávání zaměstnanců ve Skupině Unipetrol 

 

2010                                                                                                                                   7 

 

3 Analýza systému vzdělávání  

Vzdělávání představuje systematické přizpůsobování a změnu chování tím, ţe se 

člověk učí pomocí vzdělávacích programů, instruktáţí, rozvojových programů 

a plánovaného získávání zkušeností. [1] 

3.1 Princip vzdělávání ve Skupině Unipetrol , základní 

strategie vzdělávání  

Základní strategie vzdělávání zaměstnanců ve Skupině Unipetrol spočívá 

v dlouhodobém a trvalém vzdělávání zaměstnanců a v dosahování efektivního rozvoje 

lidských zdrojů a to ve všech úrovních společností Skupiny.  

Tato strategie je zaloţena na dlouhodobém pohledu řešení vzdělávacích potřeb 

z hlediska znalostí, dovedností, vědomostí a schopností svých zaměstnanců. Vzdělávání 

a rozvoj zaměstnanců je součástí procesu řízení lidských zdrojů. Z aspektu řízení 

pracovního výkonu je nezbytné pravidelné sledování faktorů ovlivňujících výkon 

zaměstnanců a správný odhad potřeb na jejich rozvoj a vzdělávání. 

Cílem strategie systému vzdělávání ve Skupině Unipetrol je zabezpečit pro své 

zaměstnance systematické vzdělávání, plánované a realizované specialisty  

na vzdělávání zaměstnanců. Systém vzdělávání Skupiny je rozloţen do několika etap: 

 identifikace a definice vzdělávacích potřeb, 

 realizace vzdělávání, 

 vyhodnocování vzdělávání. 

Identifikace a definice vzdělávacích potřeb  

Identifikací vzdělávacích potřeb se rozumí analýza firemních a individuálních 

potřeb vzdělávání k získání poţadovaných znalostí a dovedností zaměstnanců. Tato 

analýza vychází ze současných problémů nebo úkolů, ale i z předpokládaných dispozic 

vzdělávání ve Skupině. V této fázi je nutné specifikovat, jakých znalostí a dovedností je 

třeba u zaměstnanců dosáhnout, jaké schopnosti rozvíjet, eventuelně co změnit, aby 

vzdělávací aktivity byly s ohledem na vynaloţené náklady nejefektivnější. Aby bylo 
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vzdělávání zaměstnanců efektivní, je nutné určit vzdělávací potřeby v souladu 

s celkovými cíli společnosti z hlediska jednotlivců a společností Skupiny. 

Realizace vzdělávání  

Realizace vzdělávacích potřeb vychází z určení odpovědností, do jaké míry se  

na vzdělávání zaměstnanců bude podílet Odbor realizační centrum (zajišťuje vzdělávací 

akce), manaţeři společností Skupiny, vedoucí zaměstnanci, ale také samotní 

zaměstnanci. Vlastní realizace školících programů a kurzů je zabezpečována  

ve spolupráci zmíněných skupin zaměstnanců.  

Vyhodnocování vzdělávání  

Vyhodnocování vzdělávání spočívá ve sledování efektivnosti vynaloţených 

nákladů, dosaţených znalostí a dovedností zaměstnanců a vyuţívání těchto nových 

vědomostí v praxi na pracovištích. 

3.2 Poţadavky na vzdělávání plynoucí z  popisŧ pracovní 

funkce a hodnocení zaměstnancŧ  

Vzdělávání zaměstnanců společností Skupiny se realizuje na základě potřeb 

vycházejících ze stanovených kvalifikačních poţadavků pro jednotlivá pracovní místa. 

3.2.1  Popisy pracovních funkcí  

Údaje o pracovních činnostech a místech se získávají z analýzy pracovních míst, 

jejímţ konečným výstupem je popis pracovní funkce. Skupina Unipetrol postupuje 

na základě procesu definovaného ve Směrnici č. 40 – Popis pracovní funkce (dále jen 

PPF). PPF je souhrnem kompetencí - poţadavků, znalostí, dovedností, činností 

a odpovědností poţadovaných na pracovních místech u jednotlivých zaměstnanců. 

Popisy pracovní funkce poskytují základní údaje o vztazích podřízenosti a nadřízenosti, 

o vykonávané práci a stanovují podmínky pro pracovní zařazení zaměstnance. 

Veškeré poţadavky na pracovní místa jsou vymezovány manaţery příslušných 

útvarů Skupiny Unipetrol. Kompetentní manaţer stanovuje účel pracovního místa, 

hlavní činnosti, odpovědnosti a pravomoci, které jsou spojené s výkonem práce 

zaměstnanců. Nedílnou součástí popisu pracovní funkce jsou kvalifikační poţadavky 

určené legislativou nebo vnitřními předpisy společností Skupiny. Jedná se především 

o zákonné a některé profesní způsobilosti. 
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Veškeré kvalifikace uvedené v popisech pracovní funkce, slouţí jako jeden  

z podkladů pro další rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Skupiny. Záměrem definovaných 

kvalifikací v PPF je jejich trvalé plnění. Plnění těchto kvalifikací sledují personalisté  

z Odboru realizační centrum, pověření administrativní pracovníci a příslušní vedoucí 

zaměstnanci.  

3.2.2  Hodnocen í  zaměstnancŧ  

Hodnocení zaměstnanců se povaţuje za zásadní oblast řízení lidských zdrojů. 

Soustava činností v nastaveném systému hodnocení zvyšuje motivaci zaměstnanců 

a úroveň pracovních výkonů ve Skupině. Hodnocení zaměstnanců je prováděno 

nadřízeným zaměstnancem – hodnotitelem 1x ročně formou dialogu mezi nadřízeným 

a podřízeným pracovníkem. Cílem hodnocení je posouzení stávajícího pracovního 

výkonu, získání informací o kvalitě hodnocených zaměstnanců a dále zhodnocení 

předešlých a stanovení nových pracovních cílů v souladu s potřebami jednotlivých 

společností Skupiny. 

Hodnotitel, který hodnocení zaměstnanců provádí, zaznamená na základě 

hodnotícího rozhovoru nové poţadavky na vzdělávání zaměstnanců, které vyplynuly 

jako potřeba dalšího rozvoje a vzdělávání hodnoceného. Poţadavky na vzdělávání 

z hodnocení zaměstnanců jsou zaměřeny na profesní způsobilosti, osobní způsobilosti, 

jazykové a IT dovednosti. Normativní zákonné způsobilosti se z hodnocení 

zaměstnanců nedefinují (jsou součástí poţadavků v rámci sledování plnění kvalifikací 

v PPF). 

3.3 Plány vzdělávání  

Vzdělávání zaměstnanců je uskutečňováno v souladu s potřebami Skupiny 

Unipetrol a kvalifikačními poţadavky zaměstnanců. Potřeby vzdělávání jsou finančně 

vyjádřeny v ročních plánech vzdělávání. Návrhy finančních plánů vzdělávání připravuje 

ORC na základě výzvy controllingových útvarů ve spolupráci s odpovědnými manaţery 

jednotlivých společností. Konečná výše nákladů na vzdělávání ve formě vzdělávacích 

plánů zohledňuje zdroje na vzdělávání zaměstnanců a vychází z číselného vyjádření 

poţadavků  na připravované vzdělávání zaměstnanců v daném kalendářním roce. 

Navrţené plány vzdělávání jsou následně projednávány na poradách vedení společností 
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a schválené umisťovány na Intranetu jednotlivých společností, případně publikovány 

jinou vhodnou formou.  

Odbor realizační centrum komunikuje s controllingovými útvary a průběţně 

sleduje detailní čerpání plánovaných prostředků v oblasti vzdělávání zaměstnanců. O 

výši čerpání nákladů na vzdělávání průběţně informuje management společností.  

3.3.1  Zásady  pro plánování prostředkŧ na vzdělávání zaměstnancŧ  

Základním zdrojem pro tvorbu plánů vzdělávání jsou následující informace: 

 kvalifikační poţadavky z pracovních míst a jejich porovnávání se 

skutečnou kvalifikací zaměstnance (zákonná školení, jazyky, IT 

dovednosti atd.), 

 výstupy z hodnocení zaměstnanců, plány kariérového a osobního rozvoje 

(osobní způsobilosti – soft skills, profesní znalosti), 

 kvalifikační a rozvojové programy pro vybrané skupiny zaměstnanců 

(Junior program, Retention program, Operátor, Technik – mechanik, 

Laborant, apod.), 

 kvalifikovaný odhad individuálních poţadavků na profesní vzdělávání 

(odborné jednorázové semináře apod.). 

 

3.4 Oblasti vzdělávání ve Skupině  

Vzdělávání zaměstnanců ve Skupině Unipetrol je plánováno a realizováno 

v souladu s oblastmi vzdělávání. Oblasti vzdělávání jsou blíţe stanoveny v Katalogu 

kvalifikací, který je jednotný pro všechny společnosti Skupiny. Katalog kvalifikací 

obsahuje osobní způsobilosti, profesní způsobilosti, zákonné způsobilosti a způsobilosti 

integrovaného systému managementu, dále jen IMS způsobilosti. Katalog kvalifikací 

zahrnuje také poţadavky na dosaţené vzdělání u zaměstnanců.  

Dle Zákona č. 266/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění se vzdělávání 

zaměstnanců provádí v těchto podobách: 

 prohlubování kvalifikace,  

 zvyšování kvalifikace. 

Prohlubování kvalifikace je průběţné doplňování kvalifikace, kterým se nemění 

její podstata a umoţňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Prohlubováním kvalifikace 

se rozumí také její udrţování nebo obnovování. 



Lada Špidlíková: Systém vzdělávání zaměstnanců ve Skupině Unipetrol 

 

2010                                                                                                                                   11 

 

Kaţdý zaměstnanec Skupiny Unipetrol je povinen si svoji kvalifikaci prohlubovat 

v rámci výkonu sjednané práce a účastnit se školení a kurzů vedoucích k udrţení této 

kvalifikace. Nadřízený zaměstnanec má oprávnění uloţit zaměstnanci účast na školení, 

kurzu nebo jiné formě přípravy k prohloubení, obnovení a udrţení kvalifikace 

zaměstnance. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem 

prohloubení kvalifikace se povaţuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci 

mzda. Náklady vynaloţené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Podle 

stanoveného katalogu kvalifikací Skupiny Unipetrol jsou prohlubováním kvalifikace 

chápány oblasti osobních, profesních, zákonných a IMS způsobilostí. [6] 

Zvyšování kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, její získání nebo 

rozšíření. Za zvyšování kvalifikace se povaţuje studium při zaměstnání, vzdělávání, 

školení nebo jiná forma přípravy vedoucí k dosaţení vyššího stupně vzdělání, které je 

v souladu s potřebami Skupiny Unipetrol. [6]  

Níţe uvedené způsobilosti tvoří součást Katalogu kvalifikací, podle kterého jsou 

identifikovány a zajišťovány potřeby vzdělávání zaměstnanců Skupiny Unipetrol. 

3.4.1  Osobní zpŧsobilosti  

Osobní způsobilosti jsou v podstatě definovány termínem „Soft Skills“ – měkké 

dovednosti. Jedná se o techniky mezilidské komunikace, chování, rozhodování, 

motivace nebo umění prezentace. Příklady nejvíce školených dovedností ve Skupině: 

 Asertivní jednání (metody a předpoklady asertivního jednání, asertivní 

práva a povinnosti při jednání), 

 Efektivní rozhodování (postup v rozhodovacím procesu, osobnost 

rozhodovatele, typy rozhodování),  

 Komunikativní techniky (styly komunikace, porozumění verbální a 

neverbálním signálům, kladení otázek, naslouchání), 

 Techniky řešení konfliktu (vznik konfliktní situace, zdroje konfliktů, typy 

a styly řešení konfliktů), 

 Techniky týmové práce (charakteristika týmové práce a její vyuţití, role 

v týmu, práce v týmu, vznik skupiny), 

 Time management (hodnota a vlastnosti času, základní nedostatky ve 

vyuţívání času, nástroje zvládání času), 

 Umění prezentace (druhy prezentací, problematika přenosu informací, 

trénink prezentačních dovedností).  
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Příkladem uţití Soft Skills (Osobní způsobilosti) je specifický kvalifikační 

program, nazývaný Junior program a Retention Program. 

Cílovou skupinu Junior programu reprezentují absolventi vysokých škol, kteří 

nastupují do pracovních poměrů ve Skupině a jsou zařazováni na příslušná pracovní 

místa. Tito absolventi se účastní vzdělávacího programu za účelem získání znalostí  

a rozvinutí dovedností v oblasti soft skills. Po absolvování programu jsou Junioři 

schopni rychlého a efektivního zapojení do nového pracovního prostředí a snadné 

adaptace práce ve Skupině. Tabulka 2 - Modulový program pro Juniory znázorňuje 

základní moduly tohoto zdělávání. 

Tabulka 2 - Modulový program pro Juniory 

Identifikace potenciálu a rozvojových potřeb 1 den 

Asertivita v pracovních vztazích 2 dny 

Efektivní komunikace 2 dny 

Osobnost v interpersonálních vztazích  2 dny 

Prezentační dovednosti 3 dny 

Řízení konfliktů  2 dny 

Time management, self management 2 dny 

Týmová spolupráce 2 dny 

Závěrečné prezentace účastníků  1 den 

Celkem vzdělávacích dnů 16 dnů 

 

Retention program vznikl v souvislosti se strategickými poţadavky vrcholového 

managementu k zajišťování trvalého rozvoje a stabilizace klíčových zaměstnanců ve 

Skupině Unipetrol. Jedná se o manaţery nebo specialisty, kteří mají specifickou 

a vysokou odbornost v „know how“ a splňují předem definované podmínky výběru do 

tohoto programu: 

 vysokoškolské vzdělání, 
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 prokazatelné vysoké specifické know how zahrnuté do jedné nebo 

několika činností ve Skupině, 

 vysoká míra pracovní motivace, 

 referenční platová hladina v min. výši 16. 

Klíčoví manaţeři a specialisté jsou vybíráni řediteli závodů nebo úseků, kteří 

vyhodnocují dlouhodobé výsledky plnění stanovených pracovních cílů a podávanou 

pracovní výkonnost. Účelem Retention programu je vyhledávání vhodných 

zaměstnanců s cílem navrţení a doporučení individuálních rozvojových programů. 

Individuální programy jsou vyhlašovány 1x ročně a mohou čerpat z těchto vzdělávacích 

oblastí: 

 zahraniční jazykové kurzy (jazykové kurzy se mohou konat pouze 

v Evropě nebo Americe na základě výběru z aktuálních nabídek), 

 tréninkové programy v oblasti osobního rozvoje (koučování, práce  

na projektech, přebírání nových odpovědností). 

3.4.2  Profesní zpŧsobilosti  

Znalost profesních způsobilostí je významná pro výkon práce zaměstnanců. Jedná 

se o znalosti v oblastech jazykových vědomostí, ekonomiky, práva, obchodu, techniky 

PO, HSMS nebo QMS způsobilostí.  

Profesní zpŧsobilosti - jazyky  

Ve Skupině Unipetrol se preferuje výuka cizích jazyků. Jedná se o výuku 

anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Vzhledem k potřebám 

Skupiny se u manaţerů pocházejících z Polska přistoupilo k výuce českého jazyka 

z důvodu zlepšení a zdokonalení vzájemné komunikace ve společnostech. Výuka jazyků 

se provádí na základě poţadavků nadřízeného zaměstnance v rámci plnění 

kvalifikačních potřeb zaměstnanců uvedených PPF.  

Jazykové kurzy jsou zajišťovány v těchto formách: 

 skupinové jazykové kurzy (konverzační a rozvojové), 

 individuální (One to One nebo Two to one). 

Škála dosaţených jazykových znalostí je tvořena čtyřmi stupni poţadované 

úrovně (základní, mírně pokročilá, středně pokročilá a pokročilá). 
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Profesní znalosti  - HSMS  a PO 

Profesní znalosti HSMS se zabývají Systémem managementu bezpečnosti, tj. 

bezpečností a ochranou zdraví při práci, prevencí závaţných havárií a poţární ochranou. 

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje základní povinnosti kladené 

na společnosti Skupiny Unipetrol. Cílem jsou dobré znalosti a vědomosti zaměstnanců 

v právech a povinnostech BOZP, prevence pracovních rizik a prevence pracovních 

úrazů nebo mimořádných událostí v rámci platné legislativy. 

Vzdělávání k   zabezpečování poţární ochrany se řídí Zákonem č.133/1985 Sb. O 

poţární ochraně v platném znění a stanovuje povinnosti právnických osob v oblasti PO. 

K základním školením a kurzům, které musí pověření zaměstnanci Skupiny 

zabezpečovat, patří Školení poţárních hlídek, Školení pro poţární techniky nebo 

Školení vystavovatelů povolení pro práci a povolení pro práci s ohněm. 

Profesní znalosti - EMS    

Vzdělávání ve sféře Systému environmentálního managementu – EMS se zabývá 

udrţením a zlepšováním ţivotního prostředí v rámci společností Skupiny. Je zaměřeno 

na orientaci a respektování ţivotního prostředí z hledisek výroby, zákazníků a 

zaměstnanců za předpokladu dodrţování právních předpisů a legislativy. 

Školení a kurzy v oblasti EMS:       

 Detailní znalost a aplikace ISO 14001,     

 Interní auditor EMS (36),                  

 Odpadní vody a odpadové hospodářství,     

 Ochrana ovzduší.     

 Profesní znalosti - ekonomika   

Profesní znalosti v oblasti ekonomiky a účetnictví jsou zaměřovány na  

controllingovou činnost (řízení tvorby zisku a následná kontrola nákladů ve Skupině), 

daně a účetnictví (funkce daní a účetnictví, majetková struktura podniku, struktura aktiv 

a pasiv, bilance a peněţní toky ve Skupině) a dále na témata z  ekonomiky podniku, 

finanční nástroje nebo finanční řízení. 
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Profesní znalosti - obchod     

Profesní znalosti zaměstnanců v obchodní sféře kladou důraz na marketing, tj. 

úspěšnost v dané oblasti podnikání s orientací na poţadavky zákazníků a na trh výrobků 

s cílem vyuţití obchodní strategie a vyjednávání.  

Školená témata:  

 Marketing,  

 Marketing pro manaţery,    

 Obchodní strategie a obchodní vyjednávání,                        

 Školení nákupčích a prodejců. 

Profesní znalosti - personalistika  

Vzdělávání personálních manaţerů a zaměstnanců je orientováno na význam, 

úkoly, zásady tvorby a strategie politiky rozvoje zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, 

personální administrativu, systém vzdělávání zaměstnanců a sociální problematiku.  

Profesní znalosti - právo    

Profesní znalosti v právní oblasti jsou realizovány formou seminářů a kurzů podle 

poţadovaného okruhu aplikovaného práva v pracovních činnostech zaměstnanců (např. 

Obchodní a Občanský zákoník, Zákon o nemocenském a soc. zabezpečení, Zákoník 

práce, Zákon o účetnictví, veřejných zakázkách atd). 

Profesní znalosti - QMS  

QMS – systém managementu kvality se zabývá aplikací a respektováním 

zavedených norem ISO 9001 ve Skupině Unipetrol. Získané znalosti QMS jsou 

základem pro uplatňování, udrţování a zdokonalování systému kvality Skupiny. 

Základní QMS znalosti:  

 Detailní znalost a aplikace ISO 9001,      

 Interní auditor QMS (36),   

 Jakostní parametry surovin a produktů.   

Profesní zpŧsobilosti – technika 

Do profesních způsobilostí – technika patří znalosti, které jsou důleţité pro výkon 

práce z hlediska řádného dodrţování technologických postupů. Jedná se především 

o tyto způsobilosti: 

 Technologie v oblasti energetiky a teplárenství, 
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 Technologie chemické výroby, 

 Technologie v oblasti stavebnictví. 

Profesní zpŧsobilosti - uţivatelské znalosti 

Udrţování a získávání uţivatelských znalostí spočívá v proškolování obsluhy IT 

aplikací. Dosahovaná úroveň těchto znalostí souvisí s poţadavkem stanoveným v PPF 

a je odstupňována do škály od základní, středně pokročilé a pokročilé úrovně. 

Základními kurzy v této oblasti jsou: MS Excel, MS Word, MS Project, MS Power 

Point, SAP R/3, Docházkový systém, ISDL, Acces. 

3.4.3  Zákonné zpŧsobilosti  

Zákonné způsobilosti představují kvalifikace, které jsou přiřazovány na pracovní 

místa v souladu s dodrţováním platné legislativy. Jsou stanoveny platnými zákony, 

směrnicemi, nařízeními nebo vnitřními předpisy. Zaměstnanci mají povinnost se 

školení, kurzů a zkoušek týkajících se zákonných způsobilostí účastnit. Za jejich účast 

na těchto školeních odpovídá přímý nadřízený zaměstnanec, ten je povinen zaměstnance 

ve spolupráci s ORC na školení vysílat. U zákonných způsobilostí  je nutné sledovat 

ukončování termínů platností jednotlivých zákonných kvalifikací. Jejich platnost je 

nezbytná pro další výkon práce zaměstnanců Skupiny.  

Mezi hlavní zákonné způsobilosti ve Skupině Unipetrol patří:  

 Školení řidičů (řidiči referentských vozidel, řidiči s osvědčením, řidiči 

vysokozdviţných vozíků), 

 Topiči (topiči I. – IV.třídy), 

 Jeřábníci, vazači, 

 PRP 3 (posun na dráze), 

 Práce ve výškách (horolezecká technika, průmyslové lezectví), 

 Revizní technici, svářeči, atd. 

IMS zpŧsobilosti 

IMS způsobilosti zahrnují sloţky Integrovaného systému managementu, který 

propojuje prvky EMS, QMS a HSMS, tedy prvky ţivotního prostředí, kvality, 

bezpečnosti práce, poţární ochrany a prevence závaţných havárií. Školení těchto 

způsobilostí je povinné, první absolvuje kaţdý zaměstnanec při nástupu do Skupiny a 
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dále je periodicky prováděno nadřízeným zaměstnancem ve dvouleté nebo tříleté 

periodě dle předepsané základní osnovy školení. 

Kvalifikační programy   

Kvalifikační programy se ve Skupině Unipetrol zabývají cíleným vzděláváním 

jednotlivých profesních skupin zaměstnanců se záměrem dosaţení odborné způsobilosti 

a profesní připravenosti. Jsou posuzovány jako zákonné způsobilosti, protoţe se řídí 

vnitřními předpisy. Kvalifikační programy realizované ve Skupině: 

 Operátor CHPL, 

 Laborant, 

 Technik mechanik CHPL, 

 Technolog CHPL. 

Zpŧsobilosti Hasičského záchranného sboru 

Zvláštní skupinu zákonných způsobilostí tvoří způsobilosti Hasičského 

záchranného sboru. Skupina Unipetrol je společností zabývající se chemickým a 

petrochemickým průmyslem. Z tohoto důvodu podléhá předpisům podle Zákona 

č. 133/1985 Sb. O poţární ochraně v platném znění. Zaměstnanci pracující v Odboru 

HZS musí splňovat kvalifikační poţadavky HZS s ohledem na jejich pracovní zařazení. 

Ţelezniční kvalifikace 

Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. je provozovatelem dráhy a dráţní dopravy na 

regionálních a celostátních tratích. Zde jsou poţadovány specifické - ţelezniční 

kvalifikace (upravuje vnitřní Směrnice S 46 – Výcvikový a zkušební řád a Zákon 

o drahách č.266/1994 Sb.). Ţelezniční kvalifikace tvoří znalosti předpisů v oblasti 

BOZP, teoretické a praktické znalosti ţelezničních předpisů.  

Ţelezniční kvalifikace jsou udrţovány nebo získávány: 

 výcvikem u nových zaměstnanců, výcvik je zakončený odbornou 

zkouškou, 

 povinným periodickým ročním školením zaměstnanců (školení 

z dopravních, přepravních a technických přepisů), 

 sloţením mimořádné nebo praktické zkoušky. 
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Součást ţelezničních kvalifikací zaměstnanců tvoří elektrotechnická způsobilost 

dle Vyhl. 50/1978 Sb. – osoba seznámená a dle Vyhl. 100/1995 Sb. – osoba poučená.  

3.4.4       Zaškolování  

Zaškolování nových zaměstnancŧ 

Kaţdý nový zaměstnanec, který nastupuje do Skupiny Unipetrol, je při nástupu do 

práce seznámen se základními právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatele, 

s IMS způsobilostmi a  pravidly na pracovišti. Tyto základní informace získá při 

úvodním školení v první den pracovního poměru.  

Povinnost zaškolování zaměstnanců se vztahuje jak na zaměstnance, kteří nově 

nastupují do Skupiny, tak na zaměstnance, kteří přecházejí na nové pracoviště nebo jsou 

přeřazováni na nový druh práce. Zaškolování provádí přímý nadřízený zaměstnanec, 

který určuje program, formu a délku zaškolení. Během zaškolování vykonává 

zaměstnanec pracovní činnosti pod odborným dohledem přímého nadřízeného nebo 

zkušeného spolupracovníka. 

Zaškolovací praxe absolventŧ středních a vysokých škol 

Do pracovních poměrů jsou ve Skupině Unipetrol přijímáni absolventi středních 

a vysokých škol. Tito noví zaměstnanci se po nástupu do společnosti zařazují  

do pracovních funkcí „Absolvent I-III“ a absolvují časově omezenou zaškolovací praxi 

v délce 6 aţ 24 měsíců od jejich nástupu do Skupiny.  

S kaţdým absolventem střední nebo vysoké školy zařazeným na absolventské 

místo se sepisuje Dohoda o zaškolovací praxi včetně stanovení jednotlivých 

zaškolovacích etap. Na základě časového harmonogramu provádí nadřízený 

zaměstnanec absolventa průběţné kontroly plnění zaškolovací praxe. Po jejím skončení 

je absolvent vyhodnocen svým nadřízeným zaměstnancem a ostatními dotčenými 

vedoucími zaměstnanci, kteří se na zaškolování podíleli a můţe být zařazen na cílené 

pracovní místo ve Skupině. [7]  

3.4.5  Studium při zaměstnání  

Studiem při zaměstnání se rozumí zvyšování kvalifikace získané v souladu 

s potřebami Skupiny Unipetrol. Zaměstnanci, který má zájem o studium při zaměstnání, 

jsou na základě schválení poskytnuty pracovní úlevy a ve výjimečných případech a dle 
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stanovených pravidel také úhrady dalších nákladů na studium (školné). Při studiu při 

zaměstnání je mezi zaměstnancem a společností uzavřena písemná Kvalifikační dohoda, 

která obsahuje nároky a závazky obou stran. 

Kvalifikační dohoda obsahuje: 

 druh kvalifikace, 

 způsob získání zvýšení kvalifikace, 

 dobu setrvání zaměstnance ve Skupině po ukončení zvýšení kvalifikace 

(odpovídá délce studia, dle ZP max. 5 let), 

 celkovou výši nákladů, kterou zaměstnanec uhradí společnosti v případě 

nesplnění závazku. 

Jestliţe zaměstnanec poruší ustanovení Kvalifikační dohody o době setrvání  

ve Skupině, je povinen uhradit společnosti prokázané náklady spojené se studiem 

v poměrné výši. 
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4 Sledování plnění kvalifikačních poţadavkŧ a 

zajišťování vzdělávacích akcí  

Sledování plnění kvalifikačních poţadavků a vzdělávacích potřeb je jednou z 

klíčových činností v procesu vzdělávání, kterou provádí personalista specialista 

z Odboru realizační centrum, pověřený administrativní pracovník z jednotlivých úseků 

společností Skupiny a zejména vedoucí zaměstnanec.  

4.1 Sledování stanovených kvalifikačních poţadavkŧ 

v systému SAP HR a aplikacích Lotus Notes   

Pro zjišťování platnosti kvalifikačních poţadavků slouţí primárně systém SAP 

HR, kde jsou evidována veškerá personální data týkající se zaměstnanců Skupiny (pro 

účely vzdělávání kvalifikace, termíny školení, termíny plnění kvalifikací). Do tohoto 

systému mají přístup zaměstnanci personálního úseku a HR manaţeři. V systému SAP 

HR lze s cílem sledování platností kvalifikací provádět zápisy dat a následné reporty 

poţadovaných údajů.  

 Sekundárně se stanovené kvalifikace a termíny platností kvalifikací sledují 

v elektronické formě v aplikaci Lotus Notes „Vzdělávání zaměstnanců“. Poţadované 

údaje se do tohoto prostředí generují ze systému SAP HR v závislosti na době 

ukončování platností kvalifikací. Aktuální data o propadajících kvalifikacích jsou 

k  dispozici vedoucím zaměstnancům, pověřeným zaměstnancům a personalistům v 

části aplikace „Propadlé kvalifikace pro tento a příští měsíc“ a dlouhodobě nesplněné 

kvalifikace v části „Neplatné kvalifikace“. Ukázku náhledu na aplikaci „Vzdělávání 

zaměstnanců“ zobrazuje Obrázek 2 - Aplikace „Vzdělávání zaměstnanců“. [17] 

4.2 Stanovování  kvalifikačních poţadavkŧ    

Aby bylo moţné kvalifikace sledovat, je nutné kvalifikační poţadavky předem 

určit. Ke stanovování kvalifikací slouţí elektronická aplikace „Popisy pracovních 

funkcí“, rovněţ v prostředí Lotus Notes - viz Obrázek 3 - Aplikace „Popisy pracovních 

funkcí“ [17]. V aplikaci jsou nadřízenými zaměstnanci vymezovány kvalifikace 

nezbytné pro  výkon práce zaměstnanců. Kvalifikační poţadavky jsou vybírány 

z platného Katalogu kvalifikací s definovanými oblastmi vzdělávání (osobní 
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způsobilosti, profesní způsobilosti, zákonné způsobilosti, IMS způsobilosti a stupeň 

poţadovaného vzdělání), blíţe popsané v kapitole 3.4 „Oblasti vzdělávání ve Skupině“ 

této bakalářské práce.  

PPF musí být vţdy zpracovány pro kaţdou pracovní funkci. Kvalifikační 

poţadavky pro stejné profese obsahují shodné nebo obdobné kvalifikace, vytyčené na 

základě analýzy pracovních míst. Analýzu pracovních míst včetně tvorby popisů 

metodicky řídí personalista specialista z ORC. Vlastní úpravu PPF na základě této 

analýzy zpracovává nadřízený zaměstnanec v těchto případech: 

 zřizování nového pracovního místa, 

 změna pracovního místa,  

 PPF neodpovídá vykonávané práci zaměstnance či organizaci práce 

v úseku.  

Kaţdá kvalifikace ze společného katalogu musí mít určenou dobu platnosti. 

Platnost kvalifikací je odlišná a má návaznost na zákonné normy a vnitřní předpisy.  

Doby platností kvalifikací: 

 trvalá platnost (bez periody přeškolení), 

 termínované platnosti (perioda opakování po 12, 24, 36 nebo 60 měsících). 

U trvalé platnosti kvalifikace je platnost získána jednorázovým školením či 

kurzem nebo ji zaměstnanec splňuje při nástupu do Skupiny a je schopen plnění doloţit 

příslušným dokladem. Termínované platnosti kvalifikací mají předepsanou periodu 

opakování dle platných předpisů. Jedná se převáţně o zákonné způsobilosti a některé 

způsobilosti profesního charakteru. 
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.

 

Obrázek 2 - Aplikace „Vzdělávání zaměstnanců“ Zdroj: [17] 

 

 

 

Obrázek 3 - Aplikace „Popisy pracovních funkcí“ Zdroj: [17] 
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4.3 Zajišťování vzdělávacích akcí  

Zajišťování vzdělávacích akcí zabezpečuje ORC společnosti Unipetrol Services, 

s.r.o. pro ostatní společnosti Skupiny, kterým jsou na základě uzavřených smluv 

poskytovány personální sluţby ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Zajišťování 

vzdělávacích akcí se řídí Směrnicí č. 915 – Vzdělávání zaměstnanců a je realizováno 

podle oblastí vzdělávání:  

Osobní zpŧsobilosti  a profesní zpŧsobilosti   

Zajišťování vzdělávacích akcí v oblastech osobních a profesních způsobilostí 

probíhá na základě poţadavků, které vyplynuly z ročního Hodnocení zaměstnanců. 

Všechny tyto poţadavky jsou k dispozici v systému SAP HR v reportu „Předběţné 

zápisy“. Sledované údaje jsou zpracovány v souladu s Katalogem kvalifikací, následně 

sumarizovány a navrţeny do vzdělávacích akcí. Hodnocení zaměstnanců za rok 2009 

zatím nebylo realizováno, předpokládaný termín jeho spuštění je do 30.6.2010. 

 Poţadavky na jednorázové semináře (nejsou výstupem z hodnocení zaměstnanců) 

mohou uplatňovat sami zaměstnanci a jejich nadřízení v případě potřeby v průběhu 

daného roku. Jedná se převáţně o vzdělávací akce z oblastí jazykové výuky, 

ekonomiky, daní, personalistiky nebo techniky.  

Obrázek 4 – Počet proškolených zaměstnanců – osobní způsobilosti 2008 a 2009 

ukazuje počty zaměstnanců, kteří v roce 2008 a 2009 absolvovali semináře nebo 

vzdělávací akce osobních způsobilostí.   

   Obrázek 5- Počet proškolených zaměstnanců – profesní způsobilosti rok 2008 a 

2009 ukazuje počty těchto proškolených zaměstnanců (neobsahuje skupinu profesních 

způsobilostí PO a HSMS). Z  obrázků vyplývá pokles realizací školení v roce 2009 

v porovnání s rokem 2008. Důvodem je omezování finančních prostředků na základě 

probíhající finanční krize a tendenci Skupiny zajišťovat v rámci úsporných opatření 

pouze nejnutnější vzdělávací akce.  
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Obrázek 4 – Počet proškolených zaměstnanců – osobní způsobilosti 2008 a 2009, Zdroj:[18] 

 

          

  

   

Obrázek 5- Počet proškolených zaměstnanců – profesní způsobilosti rok 2008 a 2009,  Zdroj:[18] 

Profesní zpŧsobilosti  PO a HSMS 

Sledování ukončování platností profesních způsobilostí PO a HSMS se 

uskutečňuje pouze u těch způsobilostí, které mají nastavenou periodu opakování např. 

školení poţárních hlídek a školení první pomoci. Tato školení provádějí interní lektoři 

Skupiny Unipetrol nebo přímí nadřízení zaměstnanci. Termíny vzdělávacích akcí jsou 

dojednávány interními lektory a vedoucími zaměstnanci ve spolupráci s Odborem 

realizační centrum. Neperiodické profesní způsobilosti PO a HSMS jsou většinou 
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realizovány formou seminářů s externími dodavateli. Tabulka 2 uvádí počty 

zaměstnanců, kteří byli v roce 2009 proškoleni z profesních způsobilostí PO a HSMS. 

Tabulka 2 - Počet proškolených zaměstnanců – profesní způsobilosti PO a HSMS 

Oblast Název profesních způsobilostí 
Počet 
proškolených 

PO Školení vystavovatelů povolení k práci 182 

  Školení požárních hlídek (12) 77 

  Školení pro požární techniky 2 

  Jiné kurzy, semináře v oblasti PO 53 

  Celkem z PO 314 

HSMS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 

  Interní auditor BP 3 

  Interní auditor systému bezp. informací 9 

  Jiné kurzy, semináře v oblasti BOZP 17 

  První pomoc (12) 78 

  Zdravotní péče o zaměstnance 2 

  Celkem z HSMS 112 

                           Zdroj:[18] 

Zákonné zpŧsobilosti  

 Termíny zákonných způsobilostí organizačně zabezpečuje ve spolupráci s 

dodavatelem personalista specialista ORC. Dohodnuté termíny zaznamená do systému 

SAP HR, odkud jsou generovány do aplikace „Vzdělávání zaměstnanců“. Nadřízení a 

pověření zaměstnanci, kteří zodpovídají za plnění zákonných způsobilostí, v této 

aplikaci plánují účasti zaměstnanců na školení dle určených termínů a jsou povinni 

vyslat dotyčné zaměstnance na zkoušku, školení nebo kurz, který zprostředkovává 

splnění dané kvalifikace. Příloha č. 2 ukazuje počet proškolených zaměstnanců v oblasti 

zákonných způsobilostí v roce 2009  a je součástí této bakalářské práce.  

4.3.1  Organizační zajištění vzdělávacích akcí  

Veškeré ţádosti na zajištění vzdělávacích akcí se elektronicky schvalují  ve Work 

Flow (schvalování hierarchicky dle organizační struktury). Nejvyšším bodem ve 

schvalovacím  řetězci je ředitel nebo jednatel společnosti. V rámci protikrizových 

opatření se v některých společnostech Skupiny Unipetrol přistoupilo ke schvalování 

vzdělávacích akcí na poradách vedení, kde se znovu projednává opodstatněnost konání 

akce. Pokud je vzdělávací akce schválena, je vystavena objednávka, zaslána dodavateli 

a zahájena organizace školení, kurzu nebo zkoušky.  
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Skupina Unipetrol vyuţívá interní a externí lektorskou činnost. Tým interních 

lektorů tvoří zaměstnanci Skupiny, kteří provádějí školící činnost na základě pověření 

v oblastech bezpečnosti práce, poţární ochrany, prevence závaţných havárií nebo 

ve specifických oblastech např. ţelezničních kvalifikací. Externí zajišťování školení 

nebo kurzů probíhá v souladu s pravidly Směrnice S504  „Výběr dodavatele“ 

upřesňující způsob realizace výběhu dodavatelských sluţeb v těchto formách:.  

 přímé zadání zakázky (rámcová smlouva s vybraným dodavatelem, jediný 

dodavatel), 

 poptávkové řízení (více rámcových smluv s několika dodavateli, více 

variant provedení školení), 

 výběrové řízení (jednoznačně definovaný poţadavek na provedení školící 

zakázky, více variant provedení školení). 

Vzdělávací akce jsou realizovány v místech konání v závislosti na druhu 

probíhajícího školení. V sídlech společností Skupiny jsou zabezpečována školení  

při vstupu nového zaměstnance do zaměstnání, školení IMS způsobilostí, vybraných 

profesních způsobilostí PO a HSMS nebo periodických školení ţelezničních kvalifikací. 

Externí místa se vyuţívají při konání jednorázových seminářů (osobní 

a profesní způsobilosti - obchod, právo, personalistika, účetnictví, atd.) v areálech 

vzdělávacích společností, které školení poskytují. V případě výjezdních vícedenních 

školících akcí je místem realizace školení dohodnuté místo školení (penzion či hotel se 

školící místností). 

4.3.2  Vedení dokumentace o vzdělávání  a hodnocení vzdělávacích 

akcí  

Záznamy o vzdělávání zaměstnanců (semináře, kurzy, jazyková výuka, IT 

dovednosti) vede dle prezenčních listin Odbor realizační centrum. Personalista 

zaznamená do systému SAP HR název vzdělávací akce, termín absolvovaného školení a 

seznam zaměstnanců, kteří se školení zúčastnili. Názvy vzdělávacích akcí jsou 

zapisovány do systému SAP HR dle katalogu akcí (shodný s katalogem kvalifikací). 

Z tohoto prostředí jsou zaznamenaná data generována do aplikace Lotus Notes 

„Vzdělávání zaměstnanců“, kde jsou k dispozici vedoucím a pověřeným zaměstnancům 

jako přehled skutečně absolvovaného vzdělávání.  
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Obrázek 6 znázorňuje počet proškolených zaměstnanců v roce 2009.  

 

 

 

Obrázek 6 – Počet zaměstnanců, kteří absolvovali vzdělávací akce v roce 2009, Zdroj: [18]  

 

Hodnocení vzdělávací akce uzavírá celý proces vzdělávání zaměstnanců a slouţí 

jako metoda měření efektivity realizovaného vzdělávacího programu z hledisek 

vynaloţených nákladů nebo přínosů. Hodnocení vzdělávacích akcí se zaměřuje 

na účinky školení na školeného zaměstnance, působení a prezentaci školitele, kvalitu 

výcvikových materiálů a na prostředí, ve kterém byl vzdělávací program uskutečněn. 

Na konci kaţdého vzdělávacího programu (s výjimkou většiny školení a zkoušek 

v oblasti zákonných způsobilostí), jsou zaměstnancům předkládány dotazníky na 

hodnocení vzdělávacích akcí v papírové nebo elektronické podobě. Vyplněné dotazníky 

jsou vyhodnocovány specialistou ORC nebo dodavatelem vzdělávání ke zjištění 

spokojenosti účastníků na realizovaných vzdělávacích akcí. Výsledky hodnocení jsou 

projednávány s dodavateli sluţeb z důvodu zaručení kvality prováděných školení. 

Dotazník spokojenosti je Přílohou č. 1. 

4.4 Porovnání plnění platností kvalifikací  se skutečností  

V popisech pracovních funkcí jsou stanoveny veškeré poţadavky na zaměstnance 

a jejich kvalifikace. Porovnání platnosti definované kvalifikace je moţné pouze u 

zákonných a vybraných profesních způsobilostí, kde lze jednoznačně určit míru plnění 
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(sloţením zkoušky, periodickým přezkoušením nebo absolvováním kurzu).  V případě 

porovnání kvalifikací u osobních a dalších profesních způsobilostí bývá měřítko plnění 

velice subjektivní. U zaměstnance, který se účastnil semináře Zákoníku práce, 

účetnictví nebo školení asertivity či vedení lidí, není moţné jistě říci, zda dotyčný 

zaměstnanec tuto kvalifikaci skutečně splňuje.  

4.4.1  Porovnání plnění zákonných zpŧsobilostí  

Dodrţování plnění zákonných způsobilostí je povinností kaţdého zaměstnance 

Skupiny. Nadřízený zaměstnanec odpovídá za udrţování normativních kvalifikací u 

svých podřízených zaměstnanců. Následující grafy znázorňují počty stanovených 

zákonných způsobilostí v PPF a počty plněných a neplněných kvalifikačních poţadavků 

u zákonných způsobilostí. Uvedená data jsou výstupy z reportů v systému SAP HR. 

Porovnání plnění zákonných IMS zpŧsobilostí  

IMS způsobilosti (Integrovaný management systém) zahrnují kvalifikace PO, 

HSMS, EMS a QMS. Jejich plnění formou školení je realizováno při vstupu nového 

zaměstnance do pracovního poměru, přestupu zaměstnance na nové pracoviště nebo na 

jiné pracovní místo. Přeškolení zaměstnance se následně opakuje v souladu se základní 

osnovou školení. Intenzita plnění poţadovaných kvalifikací je znázorněna na: Obrázek 

7 - Počet stanovených kvalifikačních poţadavků IMS způsobilostí.  

 

 

Obrázek 7 - Počet stanovených kvalifikačních poţadavků IMS způsobilostí, Zdroj: [18] 
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Porovnání plnění zákonných zpŧsobilostí – Kvalifikační programy 

Kvalifikační programy jsou ve Skupině Unipetrol zařazeny do zákonných 

způsobilostí. Jedná se modulové programy Laborant, Operátor CHPL, Technik 

mechanik CHPL a Technolog CHPL. Jejich stanovení je znázorněno na:      Obrázek 8 - 

Počet stanovených kvalifikačních poţadavků Kvalifikační program. Celkový počet 

neplněných kvalifikačních poţadavků je způsoben přechodem zaměstnanců na nová 

pracovní místa a nástupy nových zaměstnanců.  

 

 

         Obrázek 8 - Počet stanovených kvalifikačních poţadavků Kvalifikační programy, Zdroj: [18] 

 

Porovnání plnění zákonných zpŧsobilostí HZS 

Zákonné způsobilosti HZS jsou ve Skupině Unipetrol zastoupeny ve 

společnostech Unipetrol RPA, s.r.o. a Paramo, a.s. Obrázek 9 porovnává počty 

plněných a neplněných kvalifikačních poţadavků zákonných způsobilostí HZS. Na 

obrázku je vidět značný podíl neplněných kvalifikací způsobený změnami v legislativě 

HZS. V současné době probíhají revize PPF v Odboru hasičského záchranného sboru 

s cílem zabezpečení aktuálnosti stanovených kvalifikací. 
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Obrázek 9 - Počet stanovených kvalifikačních poţadavků HZS, Zdroj: [18] 

Porovnání plnění zákonných zpŧsobilostí Ţelezničních kvalifikací 

Ţelezniční kvalifikace tvoří nejvíce zastoupené kvalifikace ve společnosti 

Unipetrol Doprava, s.r.o. jako jediného provozovatele dráhy a dráţní dopravy ve 

Skupině Unipetrol. Obrázek 10 - Počet stanovených kvalifikačních poţadavků 

Ţelezniční kvalifikace vyjadřuje počty plnění těchto kvalifikací. Aby mohl zaměstnanec 

ţelezniční kvalifikaci získat, musí sloţit příslušnou zkoušku. Neplněné ţelezniční 

kvalifikace se vyskytují u těch zaměstnanců, kteří nemají zkoušku vůbec nebo neplní 

předepsaná roční periodická školení a musí absolvovat mimořádné přezkoušení.   

 

         Obrázek 10 - Počet stanovených kvalifikačních poţadavků Ţelezniční kvalifikace, Zdroj:[18] 
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Porovnání  plnění ostatních zákonných zpŧsobilostí 

Ostatní zákonné způsobilosti (řidiči, topiči, revizní technici, jeřábníci, vazači, 

svářeči, obsluha zemních strojů, Vyhláška 50/1978 Sb., atd.) jsou profesně nejobsáhlejší  

a nejrozmanitější skupinou zákonných způsobilostí. Z celkového počtu stanovených 

kvalifikačních poţadavků, tj. 4.939 kvalifikací, je plněno 3.345 poţadavků. Neplněné 

kvalifikace – 1.584 ostatních zákonných způsobilostí tvoří 32% stanovených 

kvalifikačních poţadavků. Jedná se o poměrně vysoký podíl, proto je nutné tuto 

skutečnost prověřit a následně minimalizovat hodnoty neplněných kvalifikací. 

Porovnání zákonných zpŧsobilostí – sumarizace 

Z níţe uvedeného (Obrázek 11 a Obrázek 12) vyplývá, ţe ze  souhrnného počtu 

38.917 stanovených zákonných kvalifikací na pracovních místech, dochází k 11% 

neplnění - tj. 4.153 nesplněných poţadavků. Plnění zákonných způsobilostí se daří 

udrţovat na úrovni 89%, tj. 34.764 splněných kvalifikací. Celková sumarizace plnění 

stanovených kvalifikačních poţadavků podle poloţek a oblastí je uvedena v Příloze č. 3 

této bakalářské práce. 

 

 

            Obrázek 11 – Celkový počet stanovených kvalifikačních poţadavků, Zdroj: [18] 
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              Obrázek 12 – Celkový počet stanovených kvalifikačních poţadavků v %, Zdroj: [18] 

 

4.4.2  Porovnání plnění kvalifikací - Přeplněné kvalifikace  

Přeplněné kvalifikace jsou takové kvalifikace, které zaměstnanec plní nad rámec 

stanovených poţadavků v popisech pracovních funkcí, tzn., ţe tyto kvalifikace nejsou 

pro dané pracovní místo poţadovány. Tato situace vzniká přestupem zaměstnanců na 

nová pracovní místa nebo neaktuálními údaji v PPF. Obrázek 13 – Přeplněné 

kvalifikace, ukazuje počet těchto kvalifikací ve Skupině a Příloha č. 4 je rozděluje do 

oblastí podle poloţek. 

 

 

Obrázek 13 - Počet přeplněných kvalifikací v roce 2010, Zdroj: [18] 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy systému vzdělávání 

a vyhodnocení dalších vzdělávacích potřeb zaměstnanců Skupiny Unipetrol včetně 

posouzení definovaných kvalifikačních poţadavků vymezených v popisech pracovních 

funkcí se skutečně platnými kvalifikacemi zaměstnanců.  

Systém vzdělávání zaměstnanců Skupiny Unipetrol obsahuje všechny způsoby 

zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců. K tomuto účelu slouţí stanovené 

kvalifikační poţadavky v popisech pracovních funkcí, výstupy z ročního Hodnocení  

a individuálně uplatňované poţadavky na zajišťování vzdělávacích akcí. Tento systém 

je dobře nastavený, účelový a je funkčně způsobilý. Ke sledování ukončování platností 

kvalifikací slouţí elektronická databáze „Vzdělávání zaměstnanců“ a k určování 

kvalifikačních poţadavků databáze „Popisy pracovních funkcí“. V databázích jsou 

shromáţděna data týkající se definovaných a dosaţených kvalifikací, propadající 

kvalifikace a termíny připravovaných vzdělávacích akcí. Přístupy k těmto údajům mají 

personalisté a všichni nadřízení a pověření zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsou  

pro uvedené zaměstnance k dispozici všechny potřebné nástroje k identifikaci a 

zajišťování vzdělávacích akcí.  

V bakalářské práci jsem došla k těmto zjištěním: 

Sledování plnění platností kvalifikačních poţadavků se provádí zejména u 

zákonných způsobilostí, které jsou nezbytné pro výkon práce zaměstnanců a jsou 

v souladu s platnými zákony, vyhláškami, směrnicemi nebo vnitřními nařízeními. Při 

analýze kvalifikačních poţadavků zákonných způsobilostí vymezených v popisech 

pracovních funkcí a skutečně platnými kvalifikacemi zaměstnanců, dochází u některých 

pracovních míst k určitým neshodám:  

 neplnění stanoveného kvalifikačního poţadavku, 

 přeplnění kvalifikace. 

Výše zmíněné neshody jsou způsobeny: 

 nesouladem stanovených kvalifikačních poţadavků v PPF (neplnění nebo 

přeplnění), 

 nezajištěním účasti zaměstnance na plánovaném školení.  
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Návrhy na opatření: 

Nesoulad kvalifikačních poţadavků řešit ve spolupráci personalistů specialistů 

ORC a nadřízených zaměstnanců z úseků, kde byly zjištěny neshody.  

 Neplnění stanoveného kvalifikačního poţadavku 

Neplnění kvalifikačních poţadavků můţe být způsobeno přestupy zaměstnanců na 

nová pracovní místa, zánikem poţadavku nebo neaktuálními daty v PPF. Personalista 

specialista zašle nadřízeným zaměstnancům přehled se seznamem zaměstnanců, u nichţ 

dochází k neplnění kvalifikačních poţadavků. Nadřízení zaměstnanci rozhodnou, zda 

příslušnou neplněnou kvalifikaci v PPF ponechat či odstranit. V případě ponechání je 

nutné dotčeným zaměstnancům postupně zajistit přezkoušení nebo školení vedoucí 

k obnovení platnosti kvalifikace. 

 Přeplnění kvalifikace 

V případě přeplněných kvalifikací je nutné postupovat obdobně jako u neplnění, 

tzn. zajistit zaslání seznamu zaměstnanců s kvalifikacemi přímým nadřízeným. Ti 

posoudí, zda tyto kvalifikace dále udrţovat.  Všechny přeplněné kvalifikace, které je 

třeba ponechat, budou přidány na pracovní místa do popisů pracovních funkcí. 

 Nezajištění účasti zaměstnance na plánovaném školení 

K těmto případům mohlo dojít při absenci zaměstnance v zaměstnání (např. 

nemoc, dovolená atd.). Kvalifikace se chovají stejně jako při neplnění stanoveného 

kvalifikačního poţadavku. 

Doporučení 

Systém vzdělávání zaměstnanců je řádně nastavený, obsahuje všechny nástroje 

k definování a identifikaci vzdělávacích potřeb. Neshody vzniklé při plnění stanovených 

kvalifikačních poţadavků jsou způsobeny nesprávným nebo nedůsledným vyuţíváním 

tohoto systému.  

Doporučuji pokračovat v nastaveném systému vzdělávání s maximálním 

vyuţíváním nástrojů ke sledování plnění kvalifikací a akceptování níţe uvedených 

opatření: 

 důsledné vyuţívání nastavených nástrojů, 

 intenzivnější zapojení manaţerů do procesu vzdělávání, 
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 provádění školení nových vedoucích a pověřených zaměstnanců z aplikace 

„Vzdělávání zaměstnanců“ a „Popisy pracovních funkcí“, 

 aktualizace PPF, 

 častější zasílání reportů o plnění kvalifikačních poţadavků příslušným 

vedoucím zaměstnancům se zpětnou vazbou. 

Provedením analýzy systému vzdělávání ve Skupině Unipetrol, porovnáním 

plnění kvalifikačních poţadavků a z nich vyplývajících vzdělávacích potřeb 

zaměstnanců včetně návrhů na opatření a doporučení, povaţuji cíl práce za splněný. 
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Příloha č. 1 

 

HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE  

 

 

Název akce : …………………………………… Datum konání : ………………………….. 

 

Pořádající organizace : ………………………   Jméno/a  lektora/ů : ………………………   

 

………………………………..…………………………………………………………………  

 

Jméno účastníka : ……………………………… Úsek : ……………………………………   

 

Číslo záv. průkazu : ……………………………   Telefon : ………………………………..                          

 

 

Pro zodpovězení otázek v tomto dotazníku, pouţívejte prosím níţe uvedenou škálu. 

 

1 2 3 4 

 

          výborně 

 

velmi dobře 

 

uspokojivě 

 

       neuspokojivě 

 

Místo a organizace kurzu 
 

Jak jste byl/a spokojen/a s prostředím výuky?          

       

 Jak hodnotíte organizační zajištění kurzu? 

 

Jak hodnotíte úroveň dalších sluţeb (stravování, ubytování) 

 

Didaktické pomŧcky a technika 
 

Jak vhodně byla pouţívána didaktická technika (zpětný projektor, 

video atd.)? 

 

Jak hodnotíte úroveň studijních materiálů (skripta, promítací folie, 

sylaby atd.)? 

 

Pouţité příklady a ukázky byly (zaškrtněte) 

 

 Realistické 

 Komplikované 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Lektor/ři 
 

Jaká podle Vás byla odborná úroveň lektora?      

  

Dařilo se mu/jí aktivizovat všechny účastníky? 

 

Jaké byly jeho/její prezentační dovednosti? 

 

Bylo dobře pokryto ohlášené téma? 

 

 

 Obsah 
 

Odpovídal kurz Vašim vzdělávacím potřebám? 

 

Jak hodnotíte praktický přínos kurzu? 

 

Jak vyuţijete získané poznatky ve Vaší kaţdodenní práci? 

 

  Závěrečné otázky 

 

       Jak kurz uspokojil Vaše očekávání?       

 

       Byl kurz něčím ojedinělý?                                                                   ANO       NE 

       (čím) ……………………………………………………………………………………... 

 

       Doporučil/a byste tento kurz svým kolegům?                                     ANO      NE 

 

Jakékoli další náměty a připomínky : 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..… 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Příloha č. 2 

 

Počet proškolených zaměstnancŧ v oblasti zákonných školení v roce 2009 

 

Zákonné způsobilosti 
Počet proškolených 

zákonných způsobilostí 
2009 

HZS - nástupní odborný výcvik (60) 2 

HZS - nástupní odborný výcvik (TRV) 3 

HZS - obsluha plošiny 76 

HZS - revizní technik hasicích přístrojů 2 

HZS - strojní služba (60) 25 

HZS - taktické řízení (60) 6 

Celkem z HZS 114 

ADR, RID (60) 2 

ADR/ RID - Přeprava nebezp.věcí (12) 306 

ADR/ RID - Přeprava nebezp.věcí (24) 366 

Defektoskopie 8 

Jeřábníci (12) 125 

Jeřábníci (24) 28 

Obsluha hydraulické ruky (12) 63 

Obsluha radiostanice (60) 19 

Obsluha řetězové pily (24) 44 

Obsluha stavebních strojů (24) 3 

Ostatní řidiči (24) 427 

Podnikový vážný 27 

Práce ve výškách - horol. technika (12) 25 

Práce ve výškách - prům. lezectví (12) 181 

Práce ve výškách nad 1 m (36) 1 

PRP 3 - posun (12) 223 

Revizní technici PZ (60) 4 

Revizní technici TZ (60) 11 

Revizní technici ZZ (60) 2 

Řidič SHV (F-11) 2 

Řidiči s osvědčením (12) 140 

Řidiči VZV (12) 351 

Svářeči (24) 34 

Školení instruktora lezectví (12) 2 

Školení nakládání s NCHL (12) 46 

Školení pro bezp.poradce (60) 3 

Topiči I.třídy (60) 6 

Topiči II.třídy (60) 4 

Topiči III.třídy (36) 10 

Topiči III.třídy (60) 10 

Topiči IV. třídy (60) 16 

Vazači (12) 180 
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Vazači (24) 23 

Vyhláška 50/78 Sb. (36) 253 

Vyhrazená PZ (36) 66 

Vyhrazená TZ (36) 95 

Vyhrazená ZZ (12) 2 

Vyhláška 100/1995 (60) 19 

Celkem zákonné způsobilosti ostatní 3127 

Vozmistr (D-907) 4 

Celkem Železniční kvalifikace 4 

HSMS - zaměstnanci - BP (24) 59 

PO - zaměstnanci (24) 51 

Základní osnova školení (24) 59 

Celkem IMS způsobilosti 169 

Celkem zákonné způsobilosti 3414 

         Zdroj:  [18] 
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Příloha č. 3 

 

Počet stanovených zákonných zpŧsobilostí v PPF a jejich plnění 

 

Oblast: Zákonné způsobilosti Počet 
stanovených 
zákonných 
způsobilostí v 
PPF 

Počet plněných 
zákonných 
způsobilostí 

Počet 
neplněných 
zákonných 
způsobilostí 

HZS - Nástupní odborný výcvik (TRV) 74 29 45 
HZS - Obsluha operačního střediska 
(24) 1 0 1 

HZS - Obsluha plošiny 55 50 5 

HZS - Revizní technik has.přístrojů (36) 2 0 2 

HZS - Revizní technik has.přístrojů (60) 1 1 0 

HZS - Řidič sanitního vozu 4 0 4 

HZS - Řízení služeb 3 0 3 

HZS - Strategické řízení (60) 10 2 8 

HZS - Strojní služba (60) 74 49 25 

HZS - Taktické řízení (60) 39 20 19 

HZS - Technik CHTS (60) 8 4 4 

ADR/RDI  - Přeprava nebezp. věcí (24) 114 72 42 

ADR/RID  - Přeprava nebezp. věcí (12) 319 265 54 

ADR/RID  - Přeprava nebezp. věcí (60) 53 12 41 

Defektoskopie 1 0 1 

Diagnostika 1 1 0 

IDP (12) 46 5 41 

Jeřábníci (12) 194 92 102 

Jeřábníci (24) 14 4 10 

Laborant 103 88 15 

Obsluha hydraulické ruky (12) 68 55 13 
Obsluha přejezdového zab. zařízení (D-
1) 17 12 5 

Obsluha radiostanice (60) 157 74 83 

Obsluha rozbrušovací pily (24) 6 5 1 

Obsluha řetězové pily (24) 32 30 2 

Obsluha stavebních strojů (24) 11 8 3 

Obsluha transportního zařízení (24) 8 8 0 

Obsluha vrátkem (24) 1 0 1 

Obsluha zařízení na sypké hmoty (24) 5 0 5 

Operátor CHPL 758 624 134 

Osoba odp. za provoz TN, PZ a ZZ (24) 2 0 2 

Ostatní řidiči (24) 1080 975 105 

Práce s látkami vysoce toxickými (12) 39 0 39 
Práce ve výškách - horolezecká 
technika 25 11 14 

Práce ve výškách - průmyslové lezectví 216 153 63 

PRP 3 - posun (12) 218 171 47 

Revizní technici  EZ (60) 6 5 1 

Revizní technici  ZZ (60) 3 3 0 

Revizní technici PZ (60) 7 5 2 

Revizní technici TZ (60) 13 7 6 
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Revizní technik svařování (60) 1 0 1 

Revizní technik UTZ - T (60) 4 0 4 

Řidič SHV (F-11) 2 1 1 

Řidič VZV (12) 321 283 38 

Řidiči s osvědčením (12) 136 117 19 

S45 - TŘ- B (12) 24 0 24 

Svářeči (12) 1 0 1 

Svářeči (24) 59 34 25 

Svářečský inženýr (60) 1 0 1 

Školení instruktora lezectví (12) 1 0 1 

Školení nakládání s NCHL 112 67 45 

Školení nakládání s NCHL (12) 448 38 410 

Technik mechanik CHPL 101 89 12 

Technolog CHPL 42 32 10 

Topiči I. třídy (60) 43 38 5 

Topiči II.třídy (60) 51 41 10 

Topiči III. třídy (36) 16 0 16 

Topiči III. třídy (60) 58 50 8 

Topiči IV. třídy (36) 43 3 40 

Topiči IV. třídy (60) 7 6 1 

Topiči nízkotlakých kotlů (60) 2 1 1 

Vazači (12) 107 90 17 

Vazači (24) 35 22 13 

Vyhláška 100/1995  (60) 77 71 6 

Vyhláška 50/1978 Sb. (36) 247 188 59 

Vyhrazená PZ (36) 210 135 75 

Vyhrazená TZ (12) 5 0 5 

Vyhrazená TZ (36) 265 192 73 

Vyhrazená ZZ (TRV) 7 5 2 

Odbavení vlaku (D-905) 87 73 14 

Odborná zkouška UD 13 3 0 3 

OP 16 - drážní předpisy 24 17 7 

Posunová četa (D-4) 106 95 11 

Řízení posunu a PMD (D-903) 121 111 10 

Skladník přepravy (N-1) 3 2 1 

Skladník přepravy (N-1a) 15 11 4 

Strojvedoucí SV (D-902) 35 28 7 

Strojvedoucí SV (D-902a) 1 1 0 

Strojvedoucí TV (D-901) 29 23 6 

Strojvedoucí TV (D-901a) 12 7 5 

Signalista (D-3) 37 30 7 

Tranzitér vlečky (N-02) 1 0 1 

Vozmistr (D-907) 65 56 9 

Vozmistr (V-7) 23 19 4 

Výpravčí - praktická (D-8) 17 14 3 

Výpravčí - teoretická (D-07) 5 3 2 

Výpravčí - teoretická (D-7) 38 27 11 

Vozový disponent (N-3) 44 36 8 

EMS - vedoucí zaměstnanci 130 121 9 

EMS - zaměstnanci 631 620 11 

HSMS - vedoucí zaměstnanci - BP (36) 233 95 138 

HSMS - zaměstnanci - BP (12) 528 17 511 
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HSMS - zaměstnanci - BP (24) 359 219 140 

IMS - Environmentální aspekty 3481 3481 0 

IMS - Osnova školení v obl. bezpečnosti 3481 3481 0 

IMS - Politika IMS 3481 3481 0 

IMS - Požadavky na jakost, rizika BOZP 3481 3481 0 

IMS - Právní a ost. předpisy v oblasti 3481 3481 0 

IMS - Tématický plán školení o PO 3481 3481 0 

IMS - Znalost organizace 3481 3481 0 
IMS - Znalost procesů ve své 
působnosti 3481 3481 0 

PO - vedoucí zaměstnanci (24) 70 62 8 

PO - vedoucí zaměstnanci (36) 165 37 128 

PO - zaměstnanci (12) 30 1 29 

PO - zaměstnanci (24) 859 364 495 

QMS - Politika a cíle jakosti (12) 64 18 46 

QMS - Vedoucí zaměstnanci 63 58 5 

QMS - Zaměstnanci 626 124 502 

Základní osnova školení (24) 362 220 142 

Základní osnova školení (36) 69 64 5 

celkem 38917 34764 4153 

               Zdroj:  [18]  
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Příloha č. 4 

 

Přeplněné kvalifikace 

 

Název přeplněné kvalifikace počet 

Zákonné způsobilosti   

ADR/RDI  - Přeprava nebezp. věcí (24) 279 

ADR/RID  - Přeprava nebezp. věcí (12) 48 

ADR/RID  - Přeprava nebezp. věcí (60) 7 

Defektoskopie 8 

Diagnostika 1 

Inspektor UTZ - T (60) 1 

Jeřábníci (12) 34 

Jeřábníci (24) 24 

Obsluha hydraulické ruky (12) 7 

Obsluha přejezdového zab. zařízení (D-1) 12 

Obsluha radiostanice (60) 30 

Obsluha rozbrušovací pily (24) 22 

Obsluha řetězové pily (24) 41 

Obsluha stavebních strojů (24) 1 

Odbavení vlaku (D-905) 17 

Ostatní řidiči (24) 113 

Podnikový vážný 27 

Práce ve výškách - horolezecká technika 12 

Práce ve výškách - průmyslové lezectví 31 

Práce ve výškách nad 1 m  (36) 1 

PRP 3 - posun (12) 41 

Revizní technici  EZ (60) 6 

Revizní technici PZ (60) 1 

Revizní technici TZ (60) 11 

Řidič VZV (12) 47 

Řidiči s osvědčením (12) 9 

Svářeči (24) 18 

Školení instruktora lezectví (12) 2 

Školení nakládání s NCHL 16 

Školení nakládání s NCHL (12) 16 

Topiči I. třídy (60) 1 

Topiči II.třídy (60) 1 

Topiči III. třídy (36) 32 

Topiči III. třídy (60) 43 

Topiči IV. třídy (36) 2 

Topiči IV. třídy (60) 44 

Vazači (12) 85 

Vazači (24) 2 

Vyhláška 100/1995  (60) 87 

Vyhláška 50/1978 Sb. (36) 87 

Vyhrazená PZ (36) 52 

Vyhrazená TZ (36) 37 

Vyhrazená ZZ (12) 2 
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Vyhrazená ZZ (TRV) 2 

Celkem zákonné způsobilosti ostatní  1360 

Laborant 7 

Operátor CHPL 83 

Technik mechanik CHPL 16 

Technolog CHPL 11 

Celkem osobní způsobilosti kvalifikační 
programy 117 

EMS - vedoucí zaměstnanci 16 

EMS - zaměstnanci 4 

HSMS - vedoucí zaměstnanci - BP (24) 6 

HSMS - vedoucí zaměstnanci - BP (36) 4 

HSMS - zaměstnanci - BP (24) 4 

HSMS - zaměstnanci - BP (36) 8 
HSMS - zaměstnanci působící v areálu 
CHP 20 

Nástupní školení 34 

PO - vedoucí zaměstnanci (24) 12 

PO - vedoucí zaměstnanci (36) 21 

PO - zaměstnanci (24) 12 

QMS - Politika a cíle jakosti (12) 1 

QMS - Vedoucí zaměstnanci 13 

QMS - Zaměstnanci 5 

Základní osnova školení (24) 7 

Základní osnova školení (36) 3 

Celkem IMS způsobilosti 170 

HZS - Nástupní odborný výcvik (60) 8 

HZS - Nástupní odborný výcvik (TRV) 21 

HZS - Obsluha plošiny 24 

HZS - Revizní technik has.přístrojů (36) 2 

HZS - Revizní technik has.přístrojů (60) 160 

HZS - Strojní služba (60) 12 

HZS - Taktické řízení (60) 11 

HZS - Technik CHTS (60) 24 

Celkem zákonné způsobilosti HZS 262 

OP 16 - drážní předpisy 14 

Posunová četa (D-04) 2 

Posunová četa (D-4) 22 

Řízení posunu a PMD (D-903) 22 

Signalista (D-3) 7 

Skladník přepravy (N-1) 16 

Skladník přepravy (N-1a) 2 

Strojvedoucí SV (D-902) 12 

Strojvedoucí SV (D-902a) 8 

Strojvedoucí TV (D-901) 3 

Strojvedoucí TV (D-901a) 6 

Tranzitér vlečky (N-02) 3 

Vozmistr (D-907) 6 

Vozmistr (V-7) 7 

Vozový disponent (N-3) 4 

Výpravčí - praktická (D-08) 2 

Výpravčí - praktická (D-8) 2 
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Výpravčí - teoretická (D-07) 4 

Výpravčí - teoretická (D-7) 7 

Celkem zákonné způsobilosti 
Železniční kvalifikace 149 

Celkem přeplněné kvalifikace 2058 

                        Zdroj: [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


