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1 Úvod 

Člověk se učí celý život. Souvisí to jednak s rozvojem vědy a techniky, a jednak 

s čím dál větší složitostí věcí okolo nás. Doba, kdy si například člověk svépomocí opravil 

auto, je už pryč. Složitým systémům prostě nelze porozumět, aniž bychom byli seznámeni 

s jeho funkcemi. Avšak nestačí být jen jednorázově seznámen, je potřeba být soustavně 

poučován a proškolován. Systémy se totiž neustále vyvíjejí. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jde vlastně o to samé. 

Zařízení se modernizují, vylepšují, ale lidský činitel je zde pořád přítomen. Aby si člověk 

uchoval to nejcennější, co má – lidské zdraví, musí dodržovat jistá pravidla při práci. To 

znamená vědět, co dělám, co mě může ohrozit a jak se dá tomu zamezit. K tomuto účelu 

jsou v podnicích zaváděna základní a profesní školení BOZP. 

Bakalářská práce je věnována problematice školení BOZP ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dále jen „společnost“ nebo „hutní společnost“), která patří 

mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji. Tato společnost zaměstnává 

několik tisíc zaměstnanců a otázku bezpečnosti řadí mezi své největší priority. Při 

zpracování této bakalářské práce bylo využito znalostí pracovního prostředí uvnitř 

společnosti a spolupráce s kolegy ze závodu Údržba, kde autor práce působil na pozici 

mistra. 

Cílem práce je zhodnotit nově navržený elektronický informační systém pro správu 

základních a profesních školení BOZP ve společnosti z pohledu jeho funkčnosti  

a efektivity pro koncové uživatele, kterými jsou mistři. 

V první části práce jsou rozebrána teoretická východiska školení v oblasti BOZP. 

Pozornost je zaměřena zejména na požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění 

BOZP, upravující školení. 

Dále je představena společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., její historie  

a organizační struktura oddělení, která mají co do činění se školením a vzděláváním 

zaměstnanců. 

Třetí část je zaměřena na vlastní školení realizovaná ve společnosti ve vztahu k 

BOZP, jejich základní rozdělení a druhy. Jsou zde stručně popsána školení BOZP určena 

jak pro řadové, tak pro vedoucí zaměstnance. Následně je představen nový systém pro 

správu školení, vysvětlena práce se systémem a tvorba sestav podle zadaných požadavků. 

  



11 

 

V poslední části práce je provedeno zhodnocení současného stavu informačního 

systému pro správu školení BOZP na základě semistrukturovaného rozhovoru s koncovými 

uživateli. Na základě zhodnocení jsou navržena konkrétní doporučení pro zefektivnění 

systému pro koncového uživatele, tedy pro vedoucí zaměstnance (mistry). 

S ohledem na zajištění ochrany citlivých údajů, byla některá osobní data vymazána, 

případně upravena tak, aby se zamezilo zveřejnění těchto citlivých informací. 
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2 Seznam použitých zkratek 

 AMO a.s. – ArcelorMittal Ostrava, akciová společnost 

 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 ČSN – česká technická norma 

 NV – nařízení vlády 

 OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

 ŘZ – ředitel závodu 

 ŘB – ředitel pro bezpečnost a zdraví 

 ÚVAS – útvar vedení a.s. 

 VTZ – vyhrazené technické zařízení 

 ZBP – zápisník bezpečnosti práce 
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3 Základní pojmy 

 Absenční úraz - pracovní úraz s lékařským ošetřením, který vede k absenci, včetně 

možné hospitalizace do 5 kalendářních dnů. 

 Cyklus školení - doba platnosti školení. 

 Osnova školení - charakterizuje profesi, obor pracovní činnosti, pro kterou je 

školení určeno a stanoví cyklus školení, související právní předpisy a vnitřní 

předpisy, obsahové zaměření a rozsah školených předpisů, lektora školení. 

 Ověřování znalostí - provádí se po každém ukončeném školení. Ověření provádí 

lektor a ověřuje tak úroveň získaných znalostí.  

 Pracovní úraz - poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, způsoben nezávisle na 

jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 

 Profesní školení BOZP - jedná se o speciální školení k zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, specifické pro konkrétní profesi (například školení práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou, školení řidičů motorových vozidel). 

 Základní školení BOZP - školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s 

výsledky vyhodnocení rizik a s přijatými opatřeními na ochranu před působením 

rizik souvisejících s výkonem práce zaměstnance. 

 Školení BOZP - základní a profesní školení BOZP. 

 Vedoucí zaměstnanci - zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých 

stupních řízení, jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům 

pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto 

účelu závazné pokyny. 

 Vnitřní předpis - předpis vydaný zaměstnavatelem, jsou zde stanoveny práva 

v pracovněprávních vztazích výhodněji, než stanoví zákoník práce, musí být vydán 

písemně, je závazný pro všechny zaměstnance i zaměstnavatele. 

 Zaměstnavatel - osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé 

práce v základním pracovněprávním vztahu.[1][15][21][23] 
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4 Požadavky právních předpisů a technických norem na 

školení BOZP 

V následujících kapitolách jsou prezentovány požadavky vybraných právních 

předpisů a technických norem na základní a profesní školení BOZP. Interní požadavky 

zaměstnavatele, stanovené ve vnitřních předpisech společnosti, jsou podrobně rozebrány 

v kapitole 6. 

4.1 Zákonné předpisy 

Základním legislativním předpisem v České republice, který upravuje pracovně 

právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je zákon č.262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. V něm, kromě jiného, jsou stanoveny základní 

povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP.  

Tímto zákonem podle §1 písm. a) jsou upraveny pracovněprávní vztahy, které vznikají při 

výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost proškolit zaměstnance a předat mu některé 

významné informace a pokyny ve vztahu k BOZP. 

Dle ustanovení §37, odst. 5, zákoníku práce musí být každý zaměstnanec seznámen 

s následujícími dokumenty: 

 Pracovní řád; 

 Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP; 

 Kolektivní smlouva; 

 Vnitřní předpisy. 

Povinností zaměstnavatele je, dle §103, odst. 1, písm. f, zajištění dostatečných 

informací a bezpečnostních pokynů, seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a 

seznámení s opatřeními na snížení těchto rizik, týkajících se jejich práce a pracoviště, pro 

všechny zaměstnance. Dále je zaměstnavatel, podle §103, odst. 2,3 povinen pro všechny 

své zaměstnance zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP pro 

vykonávané práce, a to při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně: 

 pracovního zařazení; 

 druhu práce (zavedení nové technologie na pracovišti, změna výroby a v případech, 

které mají vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci). 
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Určit obsah školení a jeho četnost, způsob ověření znalostí a vedení dokumentace o školení 

je další povinností zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce. 

Povinností zaměstnavatele při zaměstnávání osoby se zdravotním postižením je 

zajistit zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při 

výkonu jejich pravidelného zaměstnání (§103, odst. 5). Dále dle §106 odst. 4., písm. a, c, je 

zaměstnanec povinen účastnit se školení, které se zaměřují na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. Řádně seznámený zaměstnanec musí znát a dodržovat právní a ostatní předpisy a 

pokyny zaměstnavatele, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a 

informacemi, které mu poskytnul zaměstnavatel. Zaměstnavatel, který zaměstná 

zaměstnance bez kvalifikace, je povinen tohoto zaměstnance zaškolit nebo zaučit, toto se 

považuje za výkon práce. (§228, odst. 1, 2)[1] 

Neméně důležitým zákonem v oblasti BOZP je zákon č.309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Podle §6, odst. 1 tohoto 

zákona je dáno, že zaměstnavatel je povinen umístit na pracoviště bezpečnostní značky a 

značení a zavést signály. Zaměstnanec s nimi musí být seznámen, protože mu poskytují 

informace, které se týkají BOZP na daném pracovišti.[2] 

Zákon č.258/2000 Sb. definuje požadavky na způsobilost pro nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.[3] 
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4.2 Prováděcí právní předpisy 

K dalším předpisům k zajištění BOZP náleží prováděcí právní předpisy, které 

zákonné povinnosti dále upravují a zpřesňují. Patří zde například nařízení vlády, vyhlášky, 

atd. Výběr některých těchto prováděcích právních předpisů, uplatněných v rámci školení 

BOZP ve společnosti, je uveden níže. 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podrobnější požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.[4] 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje se zde minimální rozsah opatření a 

informací k ochraně zdraví zaměstnance.[5] 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení §3 odst. 3 musí být zaměstnanci s 

používáním ochranných prostředků seznámeni.[6] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů. Zaměstnavatel podle tohoto nařízení poskytuje zaměstnancům v dostatečném 

rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 

pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 

pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

pracovních prostředků. Pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí (lešení) je 

zaměstnavatel povinen zaměstnance proškolit a ověřit jejich znalosti a dovednosti pro tyto 

činnosti.[7] 

Nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů. Podle 

přílohy č. 2, odst. 2.1 tohoto nařízení musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům 

školení, seznámit je s dokumentací o ochraně před výbuchem a se způsobem použití 

OOPP.[8] 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů ukládá zaměstnavateli za povinnost proškolit a 
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informovat své zaměstnance, vykonávající práci spojenou s expozicí ustáleného nebo 

proměnného hluku, o správném používání výrobních zařízení, zdrojích hluku, výsledcích 

měření hluku, přijatých opatřeních, s použitím příslušných OOPP k eliminaci poškození 

zdraví a vhodných pracovních postupech.[9] 

Vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů ukládá zaměstnavateli za povinnost seznámit a proškolit své zaměstnance, kteří 

při výkonu své práce používají elektrická zařízení, s předpisy o zacházení s elektrickými 

zařízeními (pracovníci seznámení), s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních 

(pracovníci poučení), případně zajistit zaškolení a zkoušku (pracovníci znalí).[10] 

Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

Zaměstnanci musí být seznámeni se svými povinnostmi, vyplývajícími z předpisů o 

požární ochraně a s organizací a zajištěním požární ochrany na pracovišti 

zaměstnavatele.[11] 

Vyhláška č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Provozovatel je povinen seznámit osobu 

pověřenou obsluhou plynových zařízení s předpisy pro obsluhu a dalšími bezpečnostními 

předpisy.[12] 

Vyhláška č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Odborně způsobilí pracovníci (topiči) pověření 

obsluhou musí být o jejich obsluze poučeni a zacvičeni, musí mít složenou příslušnou 

zkoušku.[13]  
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4.3 Technické normy 

Technické normy jsou kvalifikovaná doporučení, které stanovují důležité 

požadavky na kvalitu, bezpečnost, ochranu zdraví či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti 

nebo pracovního postupu. Výběr některých norem, uplatněných ve společnosti, je uveden 

níže. 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. V této normě jsou mj. 

uvedeny povinnosti provozovatele, požadavky na obsluhu tlakových nádob. Obsluha musí 

být řádně seznámena s předpisy, zaškolena a přezkoušena provozovatelem.[17] 

ČSN ISO 9926-1 Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Stanovuje se zde rozsah školení jeřábníků.[18] 

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a 

technické kontroly. Zaměstnavatel je podle této normy povinen stanovit rozsah školení pro 

obsluhu manipulačních vozíků.[19] 

ČSN EN 528 Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky. Provozovatel má povinnost 

zajistit prokazatelné proškolení obsluhy.[20] 
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5 Představení společnosti 

V této kapitole je stručně popsána největší hutní společnost v České republice, 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (obrázky č. 1 a č. 2), její výrobní zaměření a 

představena organizační struktura útvarů, zodpovědných za školení zaměstnanců. 

5.1 Profil společnosti 

Historie této společnosti sahá až do roku 1942. Po válce bylo přijato rozhodnutí o 

výstavbě nového hutního komplexu. V tomto komplexu byly postupně budovány závody 

pro výrobu koksu, pro zpracování surového železa a oceli, ale také se stavěly provozy pro 

zpracování těchto produktů, např. válcovací tratě, pásové tratě, tratě na výrobu trubek a 

další.  

V roce 1989 se změnou názvu na Novou Huť přichází také významné 

technologické změny, jako například přechod na plynulé odlévání oceli. V dalších letech se 

postupně dostavovala zařízení pro plynulé odlévání, které má nižší energetickou náročnost 

a zvyšuje výtěžnost oceli. V roce 2003 koupil v rámci privatizace Novou Huť pan Lakshmi 

Mittal a v roce 2006 změnila firma název na současný ArcelorMittal Ostrava a.s.[14] 

Hutní společnost patří svými závody Vysoké pece a Ocelárna mezi významné 

dodavatele surového železa a oceli pro další podniky. Závod Válcovny zase zásobuje český 

i  zahraniční trh dlouhými a  plochými válcovanými výrobky. 
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Obrázek 1: ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

 
Obrázek 2: ArcelorMittal Ostrava a.s.  
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5.2 Organizační struktura 

Na obrázku č. 2 je znázorněna organizační struktura útvarů, týkající se BOZP 

v podniku, jejich vzájemná návaznost a podřízenost. 

 

Obrázek 3: Organizační schéma 

 

Mistři jsou přímí nadřízení zaměstnanců, jsou zodpovědní za vedení dokumentace BOZP, 

provádějí školení svým zaměstnancům a jsou zodpovědní za aktuální stav veškerých 

školení zaměstnanců. 

Útvar Bezpečnosti práce spolupracuje s vedoucími zaměstnanci, kontroluje platnost 

Osnov školení, kontroluje dodržování BOZP na pracovištích, spolupracuje při 

zpracovávání vnitřních předpisů zaměstnavatele. 

Útvar Vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zodpovědný za evidenci školení 

zaměstnanců, organizačně zajišťuje školení a odborné školitele, eviduje záznamy o 

vzdělávacích akcích. 

Útvary HZS a Hygiena a zdraví mají v systému školení podpůrné role, zejména se jedná 

o oblasti školení zdravotníků, požární ochrany a prevence závažných havárií. 
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6 Školení zaměstnanců 

V této kapitole jsou popsány všechny typy školení ve vztahu k BOZP, 

vykonávaných ve společnosti. Školení BOZP se uskutečňuje zvlášť pro řadové 

zaměstnance (kmenové i agenturní) a zvlášť pro vedoucí zaměstnance. Základní dělení 

školení pro řadové zaměstnance je na obrázku č. 4. Přehled veškerých bezpečnostních 

školení, určených zaměstnancům, je uveden v tabulce č. 1. Požadavky na způsob a formu 

školení, v souladu s povinnostmi zaměstnavatele uvedenými v právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, upravují vnitřní předpisy zaměstnavatele. Jednotlivé typy 

školení uvedené v tabulce č. 1 jsou detailněji rozebrány v následujících kapitolách. Školení 

vedoucích zaměstnanců je blíže rozebráno v kap. 6.3. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Základní dělení školení ve vztahu k BOZP
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Tabulka 1: Přehled školení ve vztahu k BOZP [15] 

Přehled školení bezpečnosti práce 

Typ školení Název školení Kdo školí Kontrola školení  Kdy se provádí Evidence školení 

Školení 

realizovaná 

v závodech (kap. 

6.1) 

Vstupní a opakovací školení 

z bezpečnostních předpisů dle 

osnovy školení (kap. 6.1.1) 

Přímý nadřízený 

zaměstnanců  
ŘZ, vedoucí ÚVAS  

Jednorázově (vstupní), 3 roky 

(opakovací) 

Zápisník bezpečnosti práce 

(VTZ  – Tlakové nádoby 

k dopravě plynů – evidenční 

karta obsluhovatele TN 

k dopravě plynů) 

Mimořádná  

bezpečnostní školení (kap. 6.1.2) 

Při změně technologie, pracovního 

postupu a dalších změnách  

Školení po pracovním úrazu (kap. 

6.1.3) 

Po absenčním pracovním úrazu, 

maximálně do 1 týdne po skončení 

pracovní neschopnosti 

Odborná školení (kap. 6.1.4) 
Dle platných osnov školení  

(jednorázově nebo 3 roky)  

Ostatní školení 

(kap. 6.2) 

Školení organizovaná útvarem J-

Vzdělávání, rozvoj a nábor 

zaměstnanců (kap. 6.2.1) 

Odborní školitelé  ŘZ, vedoucí ÚVAS Dle druhu školení  

Zápisník bezpečnosti práce 

(průkaz pro danou 

odbornost) 

Školení organizovaná úsekem ŘB-

Ředitel pro bezpečnost a zdraví 

(kap. 6.2.2) 

On-line systém 

školení 
Úsek ŘB Dle druhu školení 

Systém DataCentrum 

(kap. 7) 
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6.1 Školení realizovaná na závodech 

Školení zaměstnanců realizovaná na závodech provádí jejich přímý nadřízený 

zaměstnanec (mistr, vedoucí). Školení probíhá v místě výkonu práce. Záznam o školení a 

ověření znalostí se provede do Zápisníku bezpečnosti práce zaměstnance, případně do 

Evidenční karty (školení VTZ – tlakové nádoby k dopravě plynů). Účast zaměstnanců na 

školení je zaznamenána do Záznamu o vzdělávací akci, tento záznam je pak předán útvaru 

Vzdělávání a rozvoj k zapsání do systému Datacentrum.[15] Tento systém bude dále 

popsán v kapitole 7. 

6.1.1 Vstupní a opakovací školení zaměstnanců 

Školení z bezpečnostních předpisů je základním školením, jeho součástí je i 

praktický zácvik zaměstnance. K realizaci školení zpracuje příslušný vedoucí zaměstnanec 

dle podmínek pracoviště osnovu bezpečnostního školení, kterou schvaluje bezpečnostní 

technik. 

Školení absolvují zaměstnanci: 

a) nově přijati do pracovního poměru na dobu delší než 3 měsíce; 

b) převedení na jiný závod, u nichž došlo ke změně charakteristiky pracoviště nebo 

profese podle Zákoníku práce § 40 a 41; 

c) kteří přerušili výkon pracovní činnosti na dobu delší než 1 rok  

Školení v potřebném rozsahu musí absolvovat zaměstnanci: 

a) nově přijati do pracovního poměru na dobu kratší než 3 měsíce; 

b) krátkodobě přeřazeni na jiné pracoviště nebo převedeni na jinou práci v rámci 

závodu/ÚVAS nebo do jiné organizační jednotky společnosti; 

c) externích firem zapůjčeni v rámci smluv o vzájemné výpomoci vykonávající na 

stálých pracovištích činnosti řízené vedoucím zaměstnancem společnosti; 

d) agentury práce dočasně přidělení na pracovní místo; 

e) studenti vykonávající na pracovišti odbornou praxi; 

f) žáci středních odborných učilišť (škol) vykonávajících na pracovišti praktické 

vyučování (odborný rozvoj); 

g) fyzické osoby vykonávající činnosti na základě dohod o provedení prací konaných 

mimo pracovní poměr. 
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Po zaškolení probíhá praktický zácvik pod dohledem zaměstnance (patrona), kterého 

pověřuje vedoucí zaměstnanec. Po ukončení praktického zácviku a provedeném školení ze 

všech bezpečnostních předpisů stanovených osnovou, ověří vedoucí zaměstnanec u 

zaměstnance znalosti. Opakovací školení z bezpečnostních předpisů se provádí ve 

stanoveném cyklu.[15] 

6.1.2 Mimořádná bezpečnostní školení 

Mimořádná bezpečnostní školení se provádějí zejména v těchto případech:  

a) při změně technologie a při zavedení nové technologie (změna nebo zavedení 

nových pracovních postupů); 

b) při změně a vydání nových bezpečnostních předpisů; 

c) při změnách a zavádění nových technických zařízení a strojů; 

d) při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případech, kdy na jednom 

pracovišti (úseku) pracují současně zaměstnanci více zaměstnavatelů (např. opravy, 

investiční výstavba apod.); 

e) při zjištění nového rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců;  

f) při vzniku smrtelných pracovních úrazů; 

g) v ostatních případech, kdy je školení nařízeno vedením a. s.[15] 

6.1.3 Školení po pracovním úrazu 

Školení s ověřením znalostí zaměstnance po pracovním úrazu s následkem pracovní 

neschopnosti provede do 1 týdne po ukončení pracovní neschopnosti v rozsahu předpisů 

týkajících se nehodové události vedoucí zaměstnanec.[15] 

6.1.4 Odborná školení 

Tato školení provádí v pravidelných cyklech vedoucí zaměstnanec pro své 

podřízené zaměstnance přímo na závodě. Jsou to školení, které zaměstnanci potřebují 

(v souladu s  právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP) pro výkon své práce na 

pracovišti.  

V rámci závodu Údržba jsou odborná školení BOZP prováděna u následujících 

činností a profesí: 

 Školení pro nakládání s chemickými látkami a směsmi 

 Dokumentace o ochraně před výbuchem 
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 Stísněné prostory 

 Odpojení a zajištění zařízení 

 Obráběcí stroje na kovy 

 Ruční brusky 

 Kladkostroje, zvedáky a vrátky s ručním pohonem 

 Transportní zařízení 

 Posun bez lokomotivy 

 Údržba zdvihacích zařízení 

 Nakládka a vykládka 

 Tlakové nádoby k dopravě plynů 

 Odborná způsobilost zaměstnanců ve vztahu k elektrickému zařízení 

Pro všechna tato odborná školení je zpracována osnova. Vedoucí zaměstnanec musí své 

podřízené při školení seznámit také s návody na obsluhu, bezpečnostními listy, provozní 

dokumentací, provozními předpisy apod. Absolvování školení a ověření znalostí je 

zapsáno do Zápisníku bezpečnosti práce a do Záznamu o vzdělávací akci, který je poslán 

na oddělení Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců k zapsání do systému Datacentrum.[15] 

6.2 Ostatní školení 

Patří zde školení, které probíhají většinou ve školicím středisku. Jedná se o školení, 

které musí provádět osoba odborně způsobilá pro danou činnost či oblast (např. revizní 

technik zdvihacích zařízení). Absolvování těchto školení je zaznamenáno buď do 

Zápisníku bezpečnosti práce, nebo do Osvědčení (průkazu) o odborné způsobilosti 

zaměstnance. 

6.2.1 Školení organizovaná oddělením Vzdělávání 

Oddělení Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců organizuje tato školení na základě 

požadavků vedoucích zaměstnanců. Přehled všech školení, organizované oddělením 

Vzdělávání včetně druhu, cyklu a právních předpisů, je uveden v příloze č. 1. Mezi tato 

školení patří například Základní kurz jeřábníků, Základní kurz obsluh stavebních strojů a 

další. 
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6.2.2 Školení organizovaná úsekem ředitele pro bezpečnost 

Školení jsou realizována formou on-line školení na podnikovém intranetu včetně 

ověření znalostí. V naší společnosti je takto prováděno například školení řidičů 

referentských vozidel. Po zvládnutí závěrečného testu je vystaven Certifikát, který je 

vložen do Zápisníku bezpečnosti práce. 

6.3 Školení vedoucích zaměstnanců 

Kromě školení, která jsou určena pro řadové zaměstnance, mají svá školení i 

vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Všechna tato základní a opakovací školení 

jsou ukončena závěrečným testem a zapsána do systému Datacentrum. Po zaškolení jsou 

vedoucí zaměstnanci oprávněni proškolovat své zaměstnance přímo na svém pracovišti.  

Seznam školení pro vedoucí zaměstnance zahrnuje: 

 Školení vedoucích zaměstnanců z  právních předpisů; 

 Školení vedoucích zaměstnanců k provádění Auditů BOZP na dílnách a vrstvených 

auditů; 

 Školení vedoucích zaměstnanců z vyšetřování pracovních úrazů a analýzy hlavních 

příčin; 

 Školení vedoucích zaměstnanců k práci ve stísněných prostorech a prostorech 

s nebezpečím výskytu plynu; 

 Školení vedoucích zaměstnanců z odpojení a zajištění zařízení; 

 Školení vedoucích zaměstnanců ze zacházení s chemickými látkami a směsmi.[15] 

 

 

 

 



28 

 

7 Systém pro správu školení 

V roce 2014 byl postupně zaváděn nový systém pro správu všech školení 

zaměstnanců. Cílem zavedení nového systému bylo: 

 sestavit program tak, aby nadřízený zaměstnanec měl kompletní seznam 

všech školení zaměstnance na jednom místě;  

 zjednodušit a zefektivnit systém evidence školení zaměstnanců; 

 sledovat platnosti těchto školení a možnost elektronického přihlášení 

zaměstnanců na školení.  

Po zadání těchto požadavků byl externí firmou zpracován softwarový program, 

umožňující správu školení právě nadřízeným zaměstnancům. Systém pro správu školení 

byl zapracován do již funkčního elektronického systému správy údajů o zaměstnancích 

(mzdové výkazy, hodnocení atd.). V této kapitole je představen nový elektronický systém 

Datacentrum pro správu školení.  

7.1 Základní prvky systému 

Na úvodní stránce správy údajů o zaměstnancích se nachází záložka Školení a 

kvalifikace s těmito dalšími možnostmi: 

 Přehled požadavků na školení; 

 Požadavkový list; 

 Schvalování požadavků TH zaměstnanců; 

 Hodnocení akcí; 

 Prezenční listina; 

 Plnění kvalifikací na pracovní místo; 

 Seznam školení zaměstnanců; 

 Seznam vypsaných kurzů; 

 Seznam přihlášených na školení. 

7.2 Práce se systémem 

Práce se systémem Datacentrum probíhá výhradně elektronicky z počítače 

uživatele. Po přihlášení do systému má uživatel na výběr kritéria (např. výběr podřízených, 

rozsah období), podle kterých bude se systémem pracovat. Pomocí těchto filtrů  může 
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vytvářet přehledné sestavy. Například pro vytvoření sestavy požadavků na školení BOZP 

se po zadání rozsahu období zobrazí ucelený přehled všech zadaných požadavků na 

školení, jmenný seznam zaměstnanců, název školení, datum zahájení a ukončení kurzu  

školení a informace o účasti nebo neúčasti zaměstnance na školení (obrázek č. 5). 

 

 

Obrázek 5: Sestava - přehled požadavků na školení BOZP pro dané oddělení 
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Pro zobrazení sestavy přihlášených zaměstnanců na školení je opět pomocí filtru 

třeba zadat rozsah období. Výsledkem je pak seznam všech přihlášených zaměstnanců, 

název školení, datum začátku a konce školení (obrázek č. 6). 

 

 

Obrázek 6: Sestava - seznam přihlášených zaměstnanců na školení BOZP 

 

Systém umožňuje také vygenerovat seznam školení u jednoho zaměstnance. 

Výstupem je ucelený přehled informací o veškerých školení zaměstnance, termín 

posledního absolvování školení, a jeho platnost (obrázek č. 7). Sestavy je možno ze 

systému vyexportovat a dále pak s nimi pracovat (obrázek č. 8). 
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Obrázek 7: Sestava - seznam školení BOZP u jednoho konkrétního zaměstnance 

 

 

Obrázek 8: Vygenerovaný seznam školení zaměstnance ze systému Datacentrum 

 

  

Příjmení Jméno titul kód akce název školení den_od den_do platnost_do

VB0102    Periodické školení vazačů břemen 10.02.2015 10.02.2015 10.02.2018

DM0302    Per.šk.a přezk.řidičů manip.vozíků 14.01.2015 14.01.2015 14.01.2016

EX0001    Školení Kodexu 21.10.2014 21.10.2014 20.10.2017

EX0012    Politika lidských práv (Human rights) 21.10.2014 21.10.2014 20.10.2017

ZBB08     Škol.z bezp.předpisů 29.09.2014 29.09.2014 28.09.2017

BB0702    Práce ve výšce a nad vol.hloub.-použití OOPP(KOMET 14.03.2014 14.03.2014 14.03.2015

VE0400   Z Prac.pouč.pro práci na el.zař.(§4 vyhl.50/78) 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2016

ZBB07     Škol.pro nakládání s chem.látkami a směsmi_G 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2016

ZBB12     Stísněné prostory 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2016

ZBB10     DOPV Dokumentace o ochraně před výbuchem 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2016

ZDD02     Transportní zařízení 05.12.2013 05.12.2013 05.12.2016

ZBB25     Ruční brusky 03.12.2013 03.12.2013 03.12.2016

ZBB13     Odpojení a zajištění zařízení_G 03.12.2013 03.12.2013 03.12.2016

ZBB26     Kladkostroje,zvedáky a vrtáky s ručním pohonem 03.12.2013 03.12.2013 03.12.2016

ZBB14     Obráběcí stroje na kovy 03.12.2013 03.12.2013 03.12.2016

VV0101    Zákl.šk.obsluh stav.výtahů nebo vrátků 11.09.2012 11.09.2012 11.09.2014

VB0102    Periodické školení vazačů břemen 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2015

EX0013    Škol.o prohláš.mlčenlivosti a ochraně os.údajů 20.10.2011 20.10.2011 31.12.2999

VJ0105    Školení pro používání dočasného zajišťovacího syst 23.02.2010 23.02.2010 31.12.2999

MP0100    Seminář pro přípravu předáků 27.01.1998 27.01.1998 31.12.2999

VV0400   Z Šk.řidičů výtahů 22.12.1995 22.12.1995 31.12.2999
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Na obrázku č. 9 je vygenerována sestava, která zobrazuje plnění odborné 

kvalifikace pro konkrétní pracovní místo, kterým je zástupce mistra. Pro každé pracovní 

místo je předepsána odborná způsobilost, kterou musí zaměstnanec splňovat. Uživatel tak 

vidí seznam všech nutných školení, přiřazené k určitému pracovnímu místu, včetně jeho 

platnosti. 

 

 

Obrázek 9: Sestava- plnění kvalifikace pracovního místa „zástupce mistra“ 

 

Systém rovněž umožňuje vytvoření seznamu všech vypsaných kurzů v určitém 

časovém období. Je zde informace o místě a datu školení, a termínu přihlášení (obrázek č. 

10). 

 

 

Obrázek 10: Sestava - Seznam kurzů pro zvolené časové období 

 

 

  

Zkratka compute_0002 číslo pm profese splněno dne platnost do nadřízenýnázev střediska

EM01      Znalost IMS pro mistry a vybrané zaměstnance 300320131 tesař Hlavní a přidružená stavební údržba

PR02      Výkon funkce předáka-zástupce mistra 300320131 tesař Hlavní a přidružená stavební údržba

PXO05     Praxe odborná 5 let 300320131 tesař Hlavní a přidružená stavební údržba

TP05      Lešenář 300320131 tesař 15.04.2015 15.04.2016 Hlavní a přidružená stavební údržba

VB01      Vazač břemen 300320131 tesař 21.10.2014 23.09.2017 Hlavní a přidružená stavební údržba

VR01      Obsluha pracovní plošiny 300320131 tesař 29.05.2014 28.05.2015 Hlavní a přidružená stavební údržba

VV02      Obsluha stavebních výtahů a vrátků 300320131 tesař 30.01.2015 30.01.2017 Hlavní a přidružená stavební údržba
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8 Zhodnocení systému pro správu školení z pohledu mistrů 

Pro zhodnocení systému Datacentrum (popsaného v kap. 7) z pohledu jeho 

funkčnosti a efektivity pro koncové uživatele, kterými jsou mistři, byla zvolena metoda 

rozhovoru. V následujících kapitolách je zvolená metoda blíže popsána, jsou představeny 

otázky pro rozhovor s mistry a následně jsou prezentovány zjištěné výsledky. 

8.1 Stručná charakteristika metody rozhovoru 

Metoda rozhovoru je založena na přímém dotazování, tedy na verbální komunikaci 

tazatele s respondentem. Byla zvolena forma individuálního rozhovoru, tj. rozhovor pouze 

mezi tazatele a jedním dotazovaným.[16] 

Rozlišují se následující typy rozhovoru: 

 Standardizovaný (strukturovaný): Tento typ rozhovoru probíhá podle otázek, 

jejichž znění a pořadí je předem určeno. Otázky pro rozhovor jsou jednoznačně 

definovány a strukturovány. Nevýhodou tohoto typu rozhovoru je nemožnost jít do 

„hloubky“ problému a upřesňovat odpovědi. 

 Nestandardizovaný (nestrukturovaný): Tazatel musí mít připraveny základní 

okruhy otázek, kterých se ovšem nemusí držet a obsah rozhovoru je tak závislý jen 

na tazateli. 

 Polostandardizovaný (polostrukturovaný): Tento typ rozhovoru umožňuje tazateli 

klást vedle určených otázek i doplňující otázky, případně své otázky může 

v průběhu rozhovoru upřesnit. 

Pro zhodnocení systému byl vybrán polostrukturovaný individuální rozhovor. 

8.2 Cílová skupina 

Rozhovor byl prováděn s koncovými uživateli systému Datacentrum, tj. s mistry 

závodu Údržba přímo na jejich pracovištích. Respondenti byli vybráni na základě 

dlouholetých pracovních zkušeností autora bakalářské práce a jeho znalostí prostředí 

tohoto závodu. Počtem pracovníků se jedná o největší závod v hutní společnosti. V tomto 

závodě pracuje 23 mistrů, majících pod sebou zhruba 750 kmenových a cca 120 

agenturních zaměstnanců. Pro zhodnocení systému bylo osloveno 10 mistrů různých 

profesí ( elektro, strojní, údržby hutní technologie), tj. 43,5% z celkového počtu mistrů 

Údržby. Nakonec byl rozhovor uskutečněn s 6 respondenty. Pro nedostatek času a pracovní 
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vytížení 4 mistři rozhovor odmítli. Rozhovory probíhaly v průběhu měsíců října až 

prosince 2014 po předchozí domluvě s oslovenými. Údaje o respondentech, jejich 

pracovním zařazení a počty podřízených pracovníků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Z důvodu 

zachování anonymity jsou respondenti označeni kombinací písmene M a čísel 1 až 6. 

Tabulka 2: Respondenti 

 

8.3 Vlastní rozhovor s mistry 

Vlastní rozhovor s mistry měl následující strukturu: 

1. Představení tazatele a cíle průzkumu; 

2. Rozhovor s mistry na základě předem připravených skupin otázek; 

3. Poděkování za rozhovor. 

Rozhovor většinou trval 30 – 45 minut. 

Jednotlivé prvky rozhovoru jsou popsány v kap.8.3.1 až 8.3.3. 

8.3.1 Představení tazatele a cíle průzkumu 

Tazatel (tj. autor bakalářské práce) se osloveným respondentům představil a stručně 

je seznámil s důvodem a cílem rozhovoru. Respondentům bylo vysvětleno, že v žádném 

případě nebudou zveřejněny identifikační údaje o zaměstnancích. Rovněž byli ujištěni, že 

případné návrhy na zlepšení a další požadavky, budou předány k zapracování do systému. 

8.3.2 Kladené otázky 

 Pro oslovenou skupinu mistrů byla připravena základní struktura rozhovoru. Otázky byly 

seskupeny do tří oblastí: 

 

Funkce Počet kmenových/ 

agenturních 

zaměstnanců 

M1 Mistr strojní údržby 33/0 

M2 Mistr strojní údržby 31/0 

M3 Mistr strojní údržby 43/8 

M4 Mistr strojní údržby 30/5 

M5 Mistr hutních zedníků 17/5 

M6 Mistr tesařů a lešenářů 30/18 
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 Účel systému a jeho naplnění; 

 Obsluha systému z pohledu vstupního teoretického zaškolení a praktického 

zácviku a zkušeností uživatelů s jejich využíváním; 

 Funkce a prvky systému a výstupy z něj. 

Jednotlivé otázky jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Kladené otázky 

I. Účel systému Jaký je podle vás účel nového systému? 

V čem má systém mistrům pomoci? 

Splňuje systém svůj účel? 

Pokud ne, v čem systém svůj účel neplní? 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

Obsluha systému pro správu 

školení 

Byl jste v obsluze systému teoreticky zaškolen? 

Byl jste v obsluze systému prakticky zacvičen? 

Považujete obsluhu systému za jednoduchou? 

Zvládáte obsluhu bez větších potíží? 

Je obsluha systému časově náročná? 

Kolik času týdně věnujete obsluze systému? 

Je systém přehledný? 

Orientujete se snadno v systému? 

III. Funkce systému a výstupy  

ze systému 

Obsahuje systém všechny funkce, které 

potřebujete pro správu školení? 

Pokud ne, jaké funkce dále potřebujete? 

Obsahuje výstup ze systému požadované 

informace? 

Je výstup ze systému přehledný? 

 

8.3.3 Poděkování za rozhovor 

Po zodpovězení otázek a zapsání odpovědí tazatel dotazovaným poděkoval. Poté 

následoval neformální rozhovor a rozloučení.  
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8.4 Analýza a vyhodnocení rozhovorů 

1. Účel systému 

Všichni respondenti odpověděli, že systém plní svůj účel. Mistři vnímají přínos 

systému v tom, že mají kdykoli a na jednom místě k dispozici veškeré informace o školení 

svých zaměstnanců. Není tak třeba vést si další záznamy o školení. 

2. Obsluha systému pro správu školení 

Všichni oslovení mistři byli s novým systémem teoreticky seznámeni, praktická 

ukázka práce se systémem neproběhla. Odpovědi se poněkud lišily v celkové době 

teoretické prezentace. Někteří mistři absolvovali 30 minutovou prezentaci systému, někteří 

se, podle svých slov, účastnili dvouhodinové prezentace.  

Obsluha systému je pro mistry poměrně jednoduchá a systém je přehledný, pouze 

jeden respondent odpověděl, že má problémy s vytvářením sestav. Problémem je také fakt, 

že v případě nepřítomnosti mistra pracují se systémem jejich zástupci bez vlastního 

přístupu do systému, kterým mistři musí sdělit své přihlašovací údaje do systému a ti tak 

mají přístup i k jiným osobním údajům o zaměstnancích. 

Obsluha systému není časově náročná, mistři a jejich zástupci jej obsluhují 

průběžně dle potřeby, někteří s ním pracují denně, jiní jednou týdně.  

3. Funkčnost systému 

Přihlašování zaměstnanců uživatelem na školení probíhá bez problémů, uživatel 

ihned vidí, kolik je přihlášených na školení, dobu trvání a místo školení. 

Co se týká funkčnosti systému, mistrům chybí zpětná vazba školicího střediska. 

Školicí střediska často neaktualizují záznamy o absolvování školení zaměstnance 

v systému. 

Koncovým uživatelům rovněž chybí přehlednější systém upozornění na končící 

lhůty školení. V systému je sice zobrazen termín konce platnosti školení, avšak při 

vygenerování sestavy všech podřízených zaměstnanců a jejich školení lze toto snadno 

přehlédnout. 

V systému není řešena případná neúčast zaměstnance na školení, chybí systém, 

který by nadřízeného zaměstnance upozornil na tuto skutečnost. 
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Problém se správou školení nastává u agenturních zaměstnanců. Agenturní 

zaměstnanci nemají v systému navedeny kvalifikační požadavky, i když byly tyto u nich 

uvedeny. Je tak u nich zpravidla navedeno jen základní školení. 

8.4.1 Další zjištění 

Při rozhovorech byly zjištěny další skutečnosti nad rámec připravených otázek. Pět 

mistrů poukázalo na velké množství různých druhů školení, které musejí zaměstnanci 

v oblasti BOZP absolvovat. V mnoha případech mají zaměstnanci přes 20 požadavků na 

školení. Při možném souběhu končících lhůt všech školení v jednom roce to je skoro 

měsíc, kdy by zaměstnanec nebyl k dispozici pro plnění pracovních povinností. Lze jen 

usuzovat, že tato situace vznikla při reorganizacích a optimalizacích pracovních 

činností  na závodě Údržby, kdy byl snižován počet zaměstnanců a zároveň se jejich 

pracovní činnost přenášela na zbylé zaměstnance. V současné době se však už některé 

pracovní činnosti a profese vyčlenily a jsou zabezpečeny externími firmami.  

Dále byl vznesen požadavek na možnost prodloužení opakovacího cyklu některých 

školení, sjednocení některých školení do jednoho a také návrh více termínů školení pro 

některá odborná školení, například obsluhu pracovních plošin, které se koná pouze 2x 

ročně. Toto školení absolvují v rámci jednoho mistrovského úseku lešenáři, při jejich 

velkém počtu (30 kmenových, 18 agenturních zaměstnanců) je počet těchto termínů 

nevyhovující. 

Při vlastní práci mistrů se systémem Datacentrum byly dále vypozorovány 

technické problémy s výpočetní technikou (zastaralý software, přetížení datové sítě a 

následné zhroucení systému). 
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9 Návrh změn 

Systém správy školení Datacentrum plní účel, pro který byl navržen. Většina mistrů 

zvládá obsluhu systému bez větších obtíží. Systém i výstupy z něj jsou pro koncové 

uživatele přehledné. Práce se systémem není časově náročná. V rámci rozhovorů však byly 

identifikovány některé problémy, které snižují efektivitu systému. K zefektivnění systému 

pro správu základních a profesních školení BOZP byly navrženy následující změny a 

úpravy: 

 Zpracovat přehlednou prezentaci celého systému v elektronické podobě, která by 

mohla sloužit pro instruktáž nebo praktické připomenutí fungování systému. 

 Zřídit samostatný přístup do systému pro zástupce mistrů, tento přístup by byl 

omezen jen pro práci se systémem správy školení. 

 Provádět aktualizace záznamů u zaměstnanců útvarem Vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. 

 Zavést do systému upozornění uživatelů na končící lhůty školení u zaměstnanců, 

např. formou e-mailové zprávy. 

 Zavést do systému upozornění uživatele na neúčast přihlášeného zaměstnance na 

školení. 

 Navést do systému kvalifikační požadavky a související odborná školení u 

agenturních zaměstnanců. 

 Provést revize popisů pracovních míst zaměstnanců, na základě revize pak prověřit 

možnost snížení počtu školení u zaměstnanců. 

 Prověřit možnosti prodloužení periody u některých školení (například kodex 

zaměstnance), u kterých nedochází k častým změnám. 

 Prověřit možnosti sloučení některých školení do jednoho druhu. 

 Vybavit příslušné nadřízené pracovníky zaměstnanců novým počítačovým 

vybavením, včetně nového operačního systému a nové verze kancelářských 

programů. 
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Na několika jednáních zástupců útvaru bezpečnosti práce, školicího střediska a mě 

jako zástupce uživatelů systému s IT firmou byl dále vznesen požadavek na zpřístupnění 

přehledu školení zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, například úrazu 

zaměstnance. Při vyšetřování pracovního úrazu by bezpečnostní technik měl k dispozici 

přehled všech platných školení zaměstnance. 

Jako organizační opatření je tedy navrženo: 

 Umožnit vstup do systému správy školení pro určitý okruh uživatelů.  
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10 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku školení BOZP zaměstnanců 

v hutní společnosti. V této společnosti byl zaváděn nový elektronický systém správy 

školení u zaměstnanců. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit tento nově navržený elektronický systém 

pro správu školení a na základě zhodnocení navrhnout případné změny, které by práci se 

systémem zefektivnily. Pro zhodnocení systému byla využita metoda semistrukturovaného 

individuálního rozhovoru. 

Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že nový systém správy školení obsluhují 

většinou mistři, nebo jejich zástupci bez vlastního přístupu do systému. Práce se systémem 

není časově náročná, je poměrně jednoduchá, systém plní účel, pro který byl zaveden. 

Mistři mají k dispozici veškerý přehled školení zaměstnanců.  

Byly identifikovány problematické aspekty, snižující efektivitu systému. Školicí 

střediska často neaktualizují záznamy o školení, nejsou navedeny kvalifikační požadavky a 

s tím související odborná školení u agenturních zaměstnanců. Chybí systém, který by 

uživatele upozornil na končící platnost školení u zaměstnanců. 

Byly proto doporučeny konkrétní změny a doplnění systému, jako např. zavedení 

systému upozornění na končící lhůty školení u zaměstnanců nebo zřízení přístupu do 

systému pro zástupce mistrů, omezeného jen pro správu školení. Je doporučeno také 

provést revizi popisů pracovních míst zaměstnanců nebo zřízení přístupu pro zaměstnance 

útvaru Bezpečnosti práce. 

Výsledky bakalářské práce již byly předány odpovědným osobám společnosti a 

budou zohledněny při úpravě systému pro správu školení, což povede ke zvýšení efektivity 

systému pro koncové uživatele. 

Cíl bakalářské práce, zaměřené na zhodnocení systému pro správu školení a 

navržení změn v tomto systému, byl splněn. 
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Příloha č. 1: Přehled ostatních školení 

 

 

 

  

Druh Cyklus Předpisy

základní 3 roky

opakovací 3 roky

opakovací 3 roky z.č. 262/2006 Sb., z.č.309/2006 Sb.

základní 2 roky

opakovací 2 roky

základní 1 rok

opakovací 1 rok

opakovací 2 roky NV č.591/2006 Sb.

opakovací 3 roky

opakovací 2 roky

opakovací 3 roky NV č.591/2006 Sb.

opakovací 3 roky NV č.591/2006 Sb.

základní 4 roky

opakovací 4 roky

opakovací 3 roky
z.č.133/1985 Sb., 

vyhláška č.246/2001 Sb.

opakovací 3 roky

základní 1 rok

opakovací 1 rok

opakovací 1 rok
z.č.133/1985 Sb., 

vyhláška č.246/2001 Sb.

základní

opakovací

opakovací odborný školitel 3 roky z.č.262/2006 Sb., ČSN 26 8805 

opakovací odborný školitel 2 roky z.č.262/2006 Sb.,NV č.168/2002 Sb. 

opakovací odborný školitel 1 rok z.č.247/2000 Sb.

základní

opakovací

základní

opakovací

základní odborný školitel

opakovací pověřený zaměstnanec

opakovací odborný školitel 5 let ČSN 69 0012

základní

opakovací

základní 5 let

opakovací 3 roky

základní odborný školitel -

základní

opakovací

základní 5 let

opakovací 3 roky

opakovací odborný školitel 5 let

základní

opakovací

základní

opakovací

základní - ČSN ISO 12480-1

základní

opakovací

základní

opakovací

základní

opakovací

základní odborný školitel -

základní

opakovací

základní

opakovací

základní

opakovací

Pozn.: Přehled ostatních školení neobsahuje veškerá svářečská školení 

ČSN 69 0012

NV č.362/2005 Sb.

z.č.262/2006 Sb., ČSN 26 8805 

z.č.262/2006 Sb., 

vyhláška č.77/1965 Sb.

z.č. 262/2006 Sb., 

z.č. 309/2006 Sb. 

ČSN ISO 12480-1

ČSN EN 528

ČSN ISO 12480-1

ČSN ISO 12480-1

NV č.362/2005 Sb.

z.č.133/1985 Sb., 

vyhláška č.246/2001 Sb.

vyhláška č.21/1979 Sb.

z.č. 262/2006 Sb.

vyhláška č.21/1979 Sb.

vyhláška č.18/1979 Sb.

vyhláška č.91/1993 Sb.

ČSN 07 8304

Školení osob zodpovědných za provoz VTZ - kotlů

ČSN ISO 12480-1

ZBP

Školení k získání a obnovení způsobilosti montéra plyn.zařízení

Opakovací školení pro opraváře a montéry plyn.zařízení
odborný školitel

ZBP, ITI

ZBP

ZBP

Školení zaměstnanců zodpovědných za provoz zdvih.zařízení

Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP - stavební práce odborný školitel

Školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil

Školení pro zaměstnance obsluhující tvářecí stroje

odborný školitel

odborný školitel

Záznam do karty obsluhovatele

tlakových nádob
Základní školení obsluh tlakových nádob k dopravě plynu 3 roky

Základní kurz řidičů vysokozdvižných manipulačních vozíků

 + ručně vedených
odborný školitel 1 rok Průkaz řidiče man.vozíků

Základní kurz obsluh stavebních strojů nebo kompresorů odborný školitel 2 roky

ZBP

ZBP

Základní školení obsluh tlakových nádob stabilních - I.stupeň odborný školitel 3 roky

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních 

požárních hlídek
odborný školitel ZBP

ZBP

Školení zaměstnanců pro výkon práce související se stavební 

činností
odborný školitel

Odborná příprava požárních preventistů odborný školitel Osvědčení

Základní norma zdravotnických znalostí

ZBP

ZBP, Osvědčení

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně online
Záznam z ověření znalostí o PO 

a PZH

Školení zaměstnanců pro výkon montážních, bouracích a 

rekonstrukčních prací
odborný školitel

Název Kdo školí Záznam

Školení zplnomocněných zaměstnanců k povolování prací se 

zvýšeným nebezpečím
odborný školitel ZBP

Školení pro zaměstnance obsluhující dřevozpracující zařízení odborný školitel ZBP

odborný školitel

Školení pro zaměstnance obsluhující skladovací zařízení sypkých 

hmot
odborný školitel ZBP

online
ZBP

ZBP

Průkaz obsluhy

Záznam do průkazu obsluhy

Školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou - použití OOPP
Osvědčení o odb.způsobilosti

odborný školitel ZBP

Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP
odborný školitel

Školení řidičů referentských vozidel do 3.5t

Základní kurz jeřábníků odborný školitel Jeřábnický průkaz3 roky

Základní kurz jeřábníků - zkrácený (do 12.5t ze země) odborný školitel 3 roky
Jeřábnický průkaz platný 

pouze v AMO a.s.

Záznam do karty obsluhovatele

tlakových nádob

Průkaz strojníka

Základní školení topičů nízkotlakých kotelen odborný školitel Osvědčení

ZBP

3 roky

Školení k získání a obnovení způsobilosti topičů I.a II.třídy

Opakovací školení topičů I.a II.třídy
odborný školitel ZBP, Osvědčení ITI

Základní školení obsluh plynových zařízení
Záznam do karty obsluhovatele

plynových zařízení
3 rokyodborný školitel

odborný školitel 3 roky Vazačský průkaz

Základní školení obsluh pracovních plošin odborný školitel 1 rok
Průkaz obsluhovatele 

pracovní plošiny

odborný školitel ZBP

Školení zaměstnanců zodpovědných za nakládku a 

vykládku po silnici i železnici
opakovací odborný školitel 3 roky ZBP

Osvědčení profesní způsobilosti

Školení zaměstnanců zodpovědných za provoz man.vozíků

Zdokonalování odb. způsobilosti řidičů motor.vozidel nad 3.5t

Školení osob zodpovědných za provoz tl.nádob stabilních

Školení osob zodpovědných za provoz plynových zařízení

Základní školení pro lešenáře odborný školitel 1 rok Průkaz lešenáře

Základní školení obsluh regálových zakládačů odborný školitel 3 roky ZBP

Základní školení vstřelovačů odborný školitel 2 roky Průkaz vstřelovače

Základní školení obsluh stavebních výtahů nebo vrátků odborný školitel 2 roky ZBP

ZBPŠkolení dozorců výtahů

Základní školení vazačů břemen


