
Příloha č. 1 Organizační struktura firmy Ostravské komunikace, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Valná hromada 

akciové společnosti 

Představenstvo 

akciové společnosti 

Ředitel 

Ing. Daniel Lyčka 

Ekonomický náměstek 

Bc. Jan Zvolánek 

Oddělení právní 

Silvie Kořistková 

Bezpečnostní 

a požární technik 

Ing. Jonila Koubová 

Oddělení interního auditu 

a kontroly 

Vlastimil Bulawa 

Výrobní náměstek 

Ing. Antonín Bína 

Dozorčí rada 

akciové společnosti 

Technický náměstek 

Ing. Miloš Novák 

Oddělení silnic, mostů 

a přípravy 

Petr Proske 

Úsek vedoucího výroby 

Vítězslav Ţurovec 

Provoz dopravy 

a mechanizace 

Pavel Król 

Obchodní oddělení 

Markéta Bartošová 

Provoz údržby silnic 

Martin Twardzik 

Provoz dílen 

Hynek Hurník 

Provoz údržby mostů 

Jaroslav Prokop 

Provoz údržby 

dopravního značení 

Ing. Pavel Švec 

Provoz údržby 

SSZ a kolektorů 

Jiří Ponča 

Provoz údržby 

veřejného osvětlení 

Milan Lánský 

Oddělení dopravního 

inženýrství 

Ing. Margita Navrátilová 

Oddělení správy veř. 

osvětlení 

Petra Zatloukalová 

Oddělení investiční 

Marie Fojtíková 

Oddělení reklamy, 

parkovacích automatů a 

garáží 

Ing. Michal Hrubý 

Oddělení finanční 

účtárny 

Pavla Kortová 

Oddělení controllingu 

Ing. Antonín Šťáva 

Oddělení personální 

a mzdové 

Helena Kotišová 

Oddělení zásobování 

a skladového 

hospodářství 

David Říman 

Oddělení informatiky 

Ing. Olga Nováková 



Příloha č. 2 – Organizační schéma společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

     

Útvar ředitele 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

1.úroveň řízení  

vedení společnosti 
2.úroveň řízení  

vedoucí oddělení, provozů 
3.úroveň řízení 

mistři, technici 

Ředitel        

společnosti Vedoucí   auditu a 

kontroly 

Asistent ředitele, 

právní referent  

Vedoucí ostrahy 

Bezpečnostní technik 

Právník 



Ekonomický útvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

1.úroveň řízení  

vedení společnosti 
2.úroveň řízení  

vedoucí oddělení, provozů 
3.úroveň řízení 

mistři, technici 

Ekonomický 

náměstek 
Vedoucí oddělení 

finanční účtárny 

Referent controllingu 

Vedoucí oddělení 

personalistiky a mezd 

Účetní  

Účetní  

Účetní 

Referent personalistiky 

Referent mezd 

Vedoucí oddělení 

informatiky 

Správce počítačové 

sítě 

Vedoucí skladů 

Správce počítačové 

sítě 

Správce GIS 

Vedoucí oddělení 

zásobování a sklad. 
hospodářství 

 

Obchodní referent 

Materiálová účetní 

Asistent náměstka, 

obchodní referent 



 

Technicko - správní útvar 

  

            

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

1.úroveň řízení  

vedení společnosti 
2.úroveň řízení  

vedoucí oddělení, provozů 
3.úroveň řízení 

mistři, technici 

Technicko - správní 

náměstek 
Vedoucí oddělení 

dopravního inţenýrství 

Vedoucí oddělení 

správy majetku 

Technik PA a 

reklam 

Asistent náměstka 

Správce mostů 

Technik účelových 
oprav 

Přípravář účel.  oprav 

 

Projektant DI 
Projektant DI 
Projektant DI 
Projektant DI 
Projektant DI 

 
 

 

Správce VO 

 

Revizní technik 

Referent  DI 

Přípravář 

Správce komunikací 

Správce komunikací 

Správce komunikací,     
ved. kontroly IMS 

 

Technik pasportu 

VO 

Správce VO 

Správce  VO 

 

Vedoucí oddělení 
správy veřejného 

osvětlení 

Vedoucí oddělení  

reklam,  garáţí a 
správy parkovacích 

automatů 

Správce komunikací 

Technik pasportu VO 

Technik pasportu 
VO 

Správce VO 

 

Revizní technik, 

metrolog 

Revizní technik 

Technik reklam 

Technik reklam 

Referent VO, 

 fakturant reklam 

Interní auditor IMS 



Výrobní útvar 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

1.úroveň řízení  

vedení společnosti 
2.úroveň řízení  

vedoucí oddělení, provozů 
3.úroveň řízení 

mistři, technici 

Výrobní 

náměstek 

Vedoucí provozu 

110 údrţba silnic  

Vedoucí provozu 

140 údrţba SSZ , 

kolektorů  a 

elektroúdrţba 

Vedoucí provozu 

120 údrţba mostů  

Vedoucí provozu 

130 údrţba 

dopravního značení  

Vedoucí provozu 
210 doprava a 

mechanizace 

Mistr údrţby silnic 

Mistr údrţby silnic 

Mistr nestavební údrţby 

Mistr stavební údrţby 

Provozní účetní 

Mistr dopravy a 

mechanizace 

Dispečer 

Dispečer 

 

Dispečer 

 

Dispečer 

 

Garáţmistr 

Vedoucí provozu 

150 údrţba 

veřejného osvětlení   

Přípravář 

Mistr strojního sečení a 

čištění 

Mistr veřejného osvětlení 

Mistr světelné signalizace, 

kolektorů a elektroúdrţby 

Garáţmistr 

Mistr údrţby silnic 

Vedoucí provozu 

220 dílny 
Provozní účetní 

Asistent náměstka,  

referent zakázky 

Energetik 

Mistr správy budov 

Mistr dopravního značení 



Vedoucí zaměstnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

   

           

 

 

 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

 

 

Technicko - správní 

náměstek 

Ředitel        

společnosti 

Výrobní 

náměstek 

Ekonomický 

náměstek 

Vedoucí provozu 110 údrţba 

silnic  

Vedoucí provozu 120 údrţba 

mostů  

Vedoucí provozu 130 údrţba 

dopravního značení  

Vedoucí provozu 210 

doprava a mechanizace 

Vedoucí provozu 220 dílny 

Vedoucí oddělení správy 

veřejného osvětlení 

Vedoucí oddělení správy 

majetku 

Vedoucí oddělení 

dopravního inţenýrství 

Vedoucí oddělení finanční 

účtárny 

Vedoucí oddělení 

informatiky 

Právník 

Vedoucí provozu 150 

údrţba VO 

Vedoucí oddělení 

personalistiky a mezd 

Vedoucí oddělení 

zásobování a sklad. 

hospodářství 

Referent controllingu 

Vedoucí oddělení reklam, 

garáţí a správy park. 

automatů  

Vedoucí ostrahy 

Bezpečnostní technik 

Vedoucí kontroly IMS 

Interní auditor IMS 

Vedoucí provozu 140 údrţba 

SSZ , kolektorů  a 

elektroúdrţba 

Vedoucí  auditu a 

kontroly 



Příloha č. 3 - Dotazník 

 

Váţená paní, váţený pane, 

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude podkladem pro mou diplomovou 

práci na téma Získávání a výběr zaměstnanců ve firmě Okas, a.s. Při vyplňování tohoto 

dotazníku postupujte prosím svědomitě a doplňujte pravdivé údaje. Při vyplňování 

zakrouţkujte vţdy pouze jednu Vámi zvolenou odpověď, pokud není uvedeno jinak. Dotazník 

je anonymní, slouţí pouze pro studijní účely a výsledky nebudou nikde zveřejněny. Vaše 

ochota můţe napomoci navrhnout řadu zlepšení této problematiky. Předem děkuji za Vaši 

spolupráci a Vámi věnovaný čas.  

Bc. Kateřina Rucká, studentka oboru management, Ekf VŠB-TUO. 

 

1. Kde jste se o nabídce volného pracovního místa dozvěděl(a)? 

a) v tisku, rozhlase či televizi 

b) prostřednictvím úřadu práce či personální agentury 

c) na internetu 

d) jiná moţnost – napište ……………………………………….. 

2. Jak jste na nabídku reagoval(a)? 

a) e-mailem 

b) telefonicky 

c) osobní návštěvou 

d) jiná moţnost – napište ………………………………………. 

3. Jaké dokumenty a informace od Vás firma poţadovala? (lze zakrouţkovat i více moţností) 

a) ţivotopis, motivační dopis 

b) vyplnění dotazníku 

c) reference z předchozího zaměstnání 

d) jiná moţnost – napište ……………………………………….. 

4. Jakým způsobem jste byl(a) informován(a) o konání výběru uchazečů?  



a) poštou 

b) e-mailem 

c) telefonicky 

d) jiná moţnost – napište …………………………………………… 

5. Která z metod byla během Vašeho výběrového řízení pouţita? (lze zakrouţkovat i více 

moţnosti) 

a) výběrový pohovor 

b) firemní dotazník 

c) testy pracovní způsobilosti (testy inteligence, schopností, znalostí, osobnosti) 

d) jiná moţnost – napište ……………………………………………….. 

6. Pokud šlo o výběrový pohovor, tak o jaký typ výběrového pohovoru se jednalo? 

a) rozhovor jednoho s jedním 

b) rozhovor před komisí 

c) skupinový rozhovor (více tazatelů a více uchazečů) 

d) nedovedu posoudit 

7. Jaká byla atmosféra v průběhu rozhovoru? 

a) přátelská 

b) spíše přátelská 

c) spíše nepřátelská 

d) nepřátelská 

e) nedovedu posoudit 

8. Jak na Vás působily otázky kladené tazateli? 

a) v souladu s etikou 

b) spíše v souladu s etikou 

c) spíše diskriminačně 

d) diskriminačně 

e) nedovedu posoudit 



9. Kdo se zúčastnil Vašeho výběrového řízení? (lze zakrouţkovat i více moţností) 

a) ředitel firmy 

b) personalista 

c) vedoucí úseku, kterého se dané místo týkalo 

d) jiná moţnost – napište ……………………………………………….. 

10. Jak na Vás působilo prostředí, ve kterém se výběrové řízení konalo? 

a) příjemně 

b) spíše příjemně 

c) spíše nepříjemně 

d) nepříjemně 

e) nedokáţu posoudit 

11. Jak jste byl(a) informován(a) o výsledcích výběrového řízení? 

a) ihned po skončení výběrového řízení 

b) telefonicky 

c) e-mailem 

d) poštou 

e) jiná moţnost – napište ……………………………………………… 

12. Pokud jste o výsledcích výběrového řízení nebyl(a) informován(a) ihned, tak v jakém 

časovém rozmezí od konání výběrového řízení jste byl(a) s výsledky seznámen(a)? 

a) do 2 dnů 

b) do 7 dnů 

c) nad 8 dnů 

 

 

 

 



13. Na jaké pozici ve firmě působíte? 

a) dělnické 

b) technické a administrativní 

c) manaţerské  

14. Jak dlouho ve firmě pracujete?  

a) méně neţ rok 

b) méně neţ tři roky 

c) méně neţ šest let 

d) více neţ šest let 

15. Jaké je Vaše dosaţené vzdělání? 

a) vyučen(a) 

b) vyučen(a) s maturitou 

c) středoškolské 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

16. Jaký je Váš věk? 

a) 20 – 30 let 

b) 30 – 40 let 

c) 40 – 50 let 

d) 50 – 60 let 

e) 60 a více 

17. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muţ 

b) ţena 

 
 

Příloha č. 4 – Požadavky na lidské zdroje a způsobilost zaměstnanců 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařazení dle pracovní 

smlouvy 
Zákonné poţadavky, poţadavky předpisů a norem a poţadavky organizace na : 

Vzdělání, autorizace, 

oprávnění 
Získaná praxe v oboru 

Odborné znalosti a 

zkušenosti 
Budoucí výcvik 

Vedoucí oddělení-

provozů 

VŠ ,ÚSO,ÚSV, 

autorizace v oboru 

Délka praxe minimálně 5 

roky 

Znalost odborné legislativy 

, práce s počítačem 

Školení ke změnám 

v legislativě a odborná 

školení 

mistr ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Odborné znalosti, znalost 

práce s počítačem 

Školení ke změnám 

v legislativě a odborná 

školení 

technik ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 2 roky 

Znalost legislativy v oboru Školení ke změnám 

v legislativě a odborná 

školení 

interní auditor ÚSO, školení interního 

auditora 

Délka praxe v oboru 

minimálně 4 roky 

Znalost legislativy Školení ke změnám 

v legislativě a odborná 

školení 

Bezpečnostní technik VŠ, kurz 

bezpečnostního technika 

Délka praxe v oboru 

minimálně 6 let 
Zkouška bezpečnostního 

technika řídí a kontroluje 

procesy spojené s budováním a 

rozvojem systémů řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
 

Školení ke změnám 

v legislativě a odborná 

školení 

asistent ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 1 rok 

Znalost v oboru, znalost 

počítač. programů 

Prohlubování znalostí, 

školení ke změnám v 

legislativě 

účetní VŠ nebo ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalosti  účetních zákonů Prohlubování znalostí, 

školení ke změnám v 

legislativě 

Referent controllingu VŠ nebo ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3  roky 

Kurz normování spotřeby 

času, 

rozpočetnictví, kalkulace 

Školení ke změnám 

v legislativě, 

Odborná školení 

Referent. personalistiky ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost odborné legislativy Školení ke změnám 

v legislativě, Odborná 

školení 

Referent mezd ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost odborné legislativy Školení ke změnám 

v legislativě, Odborná 

školení 

Správce počítačové sítě VŠ nebo ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost počítačových 

programů 

dle poţadavků 

zaměstnavatele 

Průběţná školení 

k novým programům 

Správce GIS ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost počítač. Programu Průběţná školení 

k novým programům 

Funkce, činnost Zákonné poţadavky, poţadavky předpisů a norem a poţadavky organizace na : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

(včetně počtu) Vzdělání, autorizace, 

oprávnění 
Praxe Schopnosti a dovednosti Budoucí výcvik 

projektant VŠ nebo ÚSO, 

autorizace 

Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost odborné legislativy Školení ke změnám 

v odborné legislativě 

Správce komunikací VŠ nebo ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost oborné legislativy dtto 

přípravář ÚSO Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Kurz oceňování, kalkulací 

nákladů 

dtto 

Správce VO ÚSO, zkoušky 

z vyhlášky 50/78 sbírky 

Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost odborné legislativy Průběţná školení 

k vyhlášce 50/78 

sbírky, odborná 

školení 

Revizní technik ÚSO nebo SO, zkoušky 

z vyhlášky 50/78 sbírky 

Délka praxe v oboru 

minimálně 3 roky 

Znalost odborné legislativy dtto 

energetik VŠ nebo ÚSO,  zkoušky 

z vyhlášky 50/78sbírky 

Délka praxe v oboru 

minimálně 5 let 
Znalost odborné legislativy dtto 

dispečer ÚSO Minimálně 3 let praxe v 

oboru 

Odborná způsobilost 

k příslušným činnostem 

podle platných předpisů, 

znalost komunikací v rámci 

města 

 



Příloha č. 5 – Požadavky na způsobilost zaměstnanců a na jejich počet 

 

 

ODPOVĚDNOST       POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ DOKUMENTACE 

A NA JEJICH POČET 

 

( POŽADAVKY NA LIDSKÉ ZDROJE ) 

 

 

 

         

 

 

ředitel společnosti 

 

ekonomický náměstek 

 

 

ekonomický náměstek, 

příslušný náměstek (PN) ano   

    ne  

    ano Ano 

    ne 

  ano 

    ne o       

      

      

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

 

Začátek 

Vytvoří se nebo se přezkoumá seznam všech 

procesů, které ve firmě probíhají  

Vyplývá z  Příručky IMS 

Je-li to účelné, vypracuje se souhrnný přehled 

takto stanovených poţadavků 

Tiskopis FP 13 Poţadavky na 

způsobilost zaměstnanců 

Pro kaţdý proces se stanoví nebo přezkoumají 
- poţadavky na počet potřebných zaměstnanců  

-  poţadavky na jejich způsobilost 

Změny v organizaci 

Změny v technologii 

Změny v legislativě 

Přezkoumání 



Příloha č. 6 – Pracovní náplň zaměstnanců 

 
Vypracoval: 

 

Platnost od: 

 

 Schválil: 

 

 

Zaměstnanec : 

 

Název funkce : 

 

Zaměstnanec je podřízen : 

Zaměstnanec je nadřízen : 

Zaměstnanec odpovídá za : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důleţité pravomoci : 

 

 

 

Zaměstnanec přebírá svoji pracovní náplň a prohlašuje, ţe jí rozumí a bere na vědomí. 

 

Podpis zaměstnance :                                                                                                    Datum : 

 

 
 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

 



Příloha č. 7 – Osobní dotazník 

 

OSOBNÍ DOTAZNÍK 

pro účely výběrového řízení č.                  
 

    

na obsazení funkčního místa               

Osobní údaje 

Příjmení, jméno, titul                                   

                                    
   

  

                                    
   

  

Rodné příjmení             Místo narození         
   

  

                                    
   

  

                                    
   

  

Datum narození             Číslo OP           
   

  

                                            

          

                                            

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ 
  

      

                                  Telefon 

    

                                            

Kontaktní adresa bydliště včetně PSČ           

  Telefon 

    

                                            

E-mailová adresa 
 

  Mobilní telefon 

    

Vzdělání a kvalifikace 

Základní         

Střední odborné s výučním listem 
    

ÚSO s výučním listem 
    

ÚSO bez výučního listu 
    

Vyšší odborné                                   

Vysokoškolské         

Kursy, školení, stáže         

Jazykové znalosti 

Jazyk Stupeň znalosti (hovorově, písemně, obojí) Druh zkoušky 

      



                                            

      

Odborné znalosti a dovednosti. (práce s počítačem, řidičský průkaz, státní zkoušky, atd.) 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Průběh dosavadního zaměstnání 

Zaměstnavatel Od - do Zařazení 

      

      

      

      

   

      

                                            

                                            

      

      

                                            

Váš zdravotní stav                                       

Pobíráte důchod  ANO NE                                   

Druh důchodu                                       

Máte stanovené srážky ze mzdy   ANO NE                             

                                            

Je proti vám vedeno soudní trestní řízení, máte zákaz činnosti 
 

ANO 
 

  NE                 

                                            

                                            

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl/a pravdivě. 

                                            

                                            

v Ostravě dne: ……………………………     
            

 
  

                           Podpis uchazeče     

                                           

                        
 

                  

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

 



Příloha č. 8 – Přijímání a zapracování nového zaměstnance 

 

ODPOVĚDNOST   PŘIJÍMÁNÍ A ZAPRACOVÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE DOKUMENTACE 

 

 

 

VpOS 

 

 

VpOS 

 

    Ano- Ne 

     

ředitel společnosti    

referent personalistiky  

 

 

 

 

ředitel 

 

referent mezd 

 

BT, referent personalistikyM        

       

         

 

VpOS 

 

Pověřený zaměstnanec 

 

 

 

Referent personalistiky 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

 

První kontakt s novým zájemcem o zaměstnání, Dohodnutí schůzky 

Schůzka se zájemcem:  

- zjistit informace o jeho vzdělání, praxi, zkušenostech, dovednostech 

- informovat jej o podmínkách zaměstnání u firmy 

- zjistit jeho případné poţadavky a očekávání 

Zájemce před nástupem do zaměstnání předloţí: 

- doklady o dosaţeném vzdělání, školeních, kurzech a získaných  

osvědčeních 

- potvrzení o minulém zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o vstupní 

lékařské  prohlídce (VsLP) 

- potvrzení o plnění povinnosti sociálního pojištění a kartu zdrav. 

pojišťovny  

uzavření PRACOVNÍ SMLOUVY a předání mzdového zařazení 

zaměstnanci., VpOS, PN předá pracovní náplň zaměstnanci /FP 11/ 

Pracovní smlouva  

Pracovní náplň FP 11 

 

Zaloţení osobní sloţky nového zaměstnance, přihlášení k přísl. ZP, na 

správu SZ, vyplnění evidenčního listu důchodového pojištění. 

-  vstupní  školení BOZP a PO,  základní školení o systému jakosti  

- seznámení zaměstnance s organizačním a pracovním řádem, kolektivní 

smlouvou platnou v daném roce, pracovní dobou, přestávky,  

osobní hygiena, převlékání, doprava, komunikace apod.) 

- předání čipové karty ke vstupu, pracovních pomůcek a osobních 

ochranných  prostředků 

- zařazení do pracovní skupiny 

   Bude 

   přijat ? 

Začátek 

Telefonicky nebo 

ústně nebo písemná 
ţádost – osobní 

dotazník FP 74 

 

 

Jmenování odpovědného zaměstnance, který bude mít povinnost dohledu 

nad novým zaměstnancem. Cílem dohledu je: 

- zjistit skutečné schopnosti a pracovní morálku nového zaměstnance 

- pomoci novému zaměstnanci orientovat se v novém prostředí 

- včas odhalit jakýkoliv problém, související s činností nového zaměstnance 

Dohled končí v okamţiku, kdy je moţno odpovědět na otázku, zda je nový 

pracovník pro firmu přínosem. 

Záznamy o dohledu se zaloţí k osobnímu spisu zaměstnance. 

FP14 Plán zácviku 

nového zaměstnance  

FP 37 ţádost o vstupní 
lékařskou prohlídku 

(VsLP) při přijetí do 

pracovního poměru. 

FP 40 Seznámení nového 
zaměstnance, FP 63 

Seznam vydaných 

čipových karet 

 

 


