KDO ŠKOLENÍ POTŘEBUJE
Koho mám vlastně určit jako vedoucího práce? Kdo to je?
„Vedoucí práce“ je v podstatě mistr, parťák, stavbyvedoucí apod., tedy ten, který má na starosti
ostatní členy pracovních skupin. Je to osoba, která dává pokyny co udělat, jak udělat, kde udělat. Je
to osoba, která je skutečně přítomná na pracovištích při provádění prací. Nemusí to být manažer,
ředitel, systémový inženýr nebo kvalitář. Pokud si tedy představím, že na zařízení přijde parta 5
zámečníků, pak některý z nich je určitě osoba, která má nejvíce zkušeností, má autoritu, ostatní
členové pracovní skupiny ho poslouchají a pracují podle jeho pokynů. Je dost možné, že je to mistr,
parťák nebo „ten nejzkušenější“. V těchto případech je to tedy ten „Vedoucí práce“, kterého
hledáme. Tohoto člověka pošlete na školení. Jelikož má určitou míru odpovědnosti, pečlivě vybírejte,
kdo to bude…
Koho mám určit jako „Odpovědného zaměstnance smluvního partnera BOZP, PO, OŽP“? Kdo to je?
Odpovědný zaměstnanec smluvního partnera BOZP, PO, OŽP, je osoba, která má spíše organizační
roli. Zpravidla se jedná o „bezpečáka“, „požárního technika“ nebo „ekologa“. Není to člověk, který
musí být u každé práce, není to člověk, který fyzicky práce vykonává. Může to však být i vedoucí
zaměstnanec firmy. Je to někdo, kdo je schopen komunikovat na určité odborné úrovni problematiku
BOZP, PO, OŽP. Očekáváme od něj, že rozumí a zná výklad zákonů, vyhlášek a nařízení vlády
v problematice BOZP, PO, OŽP. Pokud si tedy představíme, že firma sídlí například v Brně a bude
provádět práce ve více elektrárnách, je dost pravděpodobné, že má v Brně svého bezpečáka. Tento
bezpečák je tedy pro nás odpovědná osoba. Tohoto člověka pošlete na školení. Zároveň je to osoba,
která provádí prokazatelné školení dalších řadových zaměstnanců firmy dle Pravidel chování
v ČEZ, a. s., KE pro získání vstupu do elektrárny.
Pokud budu provádět revize zařízení nebo servisní činnost, do elektrárny přijedu tak 2x za rok a
práci budu vykonávat sám, mám být také vedoucí práce? Mám se hlásit na školení?
Pokud se jedná o plánovanou aktivitu, která je ošetřena smlouvou s ČEZ, a. s., a budete provádět
práce (i když jen revizi na zařízení) na základě pracovního příkazu, musíte být vyškolen jako vedoucí
práce. Je tedy nutné se v dostatečném časovém předstihu přihlásit na školení a toto absolvovat.
Detaily, zda bude práce prováděna na pracovní příkaz, zda bude již řízena pod jiným vedoucím práce
apod. Vám sdělí osoba odpovědná za věci technické (nutno podívat se do smlouvy).
Je možné uspořádat školení u nás ve firmě?
Školení provádíme pouze v našich prostorách tj. v elektrárnách. Není reálné posílat školitele k Vám
mimo elektrárny.
ČEZ má uzavřenou smlouvu s firmou Otec a syn s.r.o. Tato má proškolenou jak odpovědnou osobu
za BOZP, PO, OŽP, tak i vedoucí práce. Firma Otec a syn s.r.o. uzavře smlouvu se svým
poddodavatelem ‐ firmou Babička a dědeček s.r.o – musí být stanovena odpovědná osoba BOZP,
PO, OŽP a vedoucí práce také této firmy? Musí jít na školení odpovědných osob a vedoucích práce
také někdo od firmy Babička a dědeček s.r.o.?
Nemusejí, ale mohou. Zaměstnanci firmy Babička a dědeček jsou v souladu s Pravidly chování
považováni za „zaměstnance“ firmy Otec a syn. V případě, že na pracovišti mají vykonávat práce

pouze zaměstnanci firmy Babička a dědeček, je však nutné, aby na pracovišti byl přítomen také
vedoucí práce firmy Otec a syn. Tento si je řídí. Obdobné je to i v případě odpovědné osoby.
Provádíme úklidy v technologických prostorách (kotelna, strojovna). Uklízečka je vždy na pracovišti
sama. Musí být každá takováto uklízečka vyškolená jako vedoucí práce?
Nemusí. Musí však být naplněno organizační opatření, které hovoří, že na pracovišti nemusí být
přítomen proškolený vedoucí práce po nezbytně nutnou dobu. Tato doba činí maximálně 2 hodiny.
Znamená to tedy, že úklidová firma musí mít v daný den v dané elektrárně alespoň jednoho
proškoleného vedoucího práce, který bude odpovídat za více pracovišť a bude v blízkosti pracoviště
(v podstatě musí být schopen dorazit během 5‐ti až 10‐ti minut). Uklízečka však musí být schopná
tohoto vedoucího práce přivolat, například telefonem.
Pokud půjdu provádět práce do elektrárny až v březnu příštího roku, musím jít na školení už nyní?
Nemusíte. Školení je nastaveno jako dlouhodobý proces. Stačí se přihlásit na školení těsně před
zahájením prací. Doporučujeme Vám však, abyste sledoval termíny školení a pokusil se sladit termín
školení s termínem zahájení prací tak, abyste neměl zbytečné časové prodlevy, problémy s dvojí
dopravou apod.
Jsem v elektrárně pouze v nájmu a nevykonávám činnosti na pracovní příkaz. Týká se nás školení
odpovědných osob a školení vedoucích práce?
Pokud jste pouze v nájmu a elektrárnou pouze „procházíte“, nemusíte mít školení vedoucích
prací. Týká se Vás však povinnost určit odpovědnou osobu za BOZP, PO, OŽP a tuto přihlásit na
školení.

