
Obsah školení:

Písemný test

18 otázek
15 minut
Možné 3 chyby

Úvod do školení (probíhá…)0

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci (BOZP)
ízení prací ( P)

Fyzická ochrana (FO)
Specialista BOZP

Požární ochrana (PO)
Havarijní p ipravenost (HP) Koordinátor PO a HP

Kybernetická bezpe nost (KB) Specialista KB
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ÚVOD DO ŠKOLENÍ
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

0

asový pr h školení (cca):
08:00 – 14:00 (p estávka na ob d cca ½ hod., operativní 

estávky 3 x 10 min )

Obsah školení je dokumentován v osnovách SK _VP_1976 a  SK _VP_1977
Dokumenty máte k dispozici na 

www.cez.cz/skolenidodavateluKE
(budete podle nich školit ostatní zam stnance)

07:45 – 08:00    Evidence
08:00 – 09:00    BOZP
09:00 – 09:10    p estávka
09:10 – 10:30    BOZP
10:30 – 11:00    p estávka na ob d
11:00 – 11:50    PO
11:50 – 12:00    p estávka
12:00 – 12:50    PO
12:50 – 13:00    p estávka 
13:00 – 13:15    Písemný test
13:15 – 13:30    IKB
13:30 – 14:00    EMS

Ochrana životního prost edí (OŽP)4 Ekolog



ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A 
ODPOV DNÝCH OSOB  DODAVATEL  KE - EVD

ÚVOD DO ŠKOLENÍ
- ZÁKLADNÍ INFORMACE
- SYSTÉMY ÍZENÍ
- UPLATN NÉ P EDPISY
- PRAVIDLA CHOVÁNÍ
- VYMEZENÍ ROLÍ
- POKYNY KE ŠKOLENÍ OSTATNÍCH ZAM STNANC

SK _VP_1976r03, SK _VP_1977r03

Martin SOUKUP, specialista a koordinátor BOZP pro EVD
27.04.2020



ÚVOD DO ŠKOLENÍ
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ke školení:

2

Školení je zejména o Pravidlech chování, nenahrazuje školení o právních a ostatních p edpisech, která je povinen 
zajistit zam stnavatel svým zam stnanc m… 

…zejména podle z. .262/2006 Sb. a z. .133/1985 Sb.

Cíl školení:   je p edat Vám informace nutné k bezpe nému fungování v EZ

Platí pro všechny lokality EVD, platí 2 roky

Specifické informace k jednotlivým lokalitám provede 
íslušný vedoucí pracovník p i nástupu na lokalitu EVD 

Je provád no v souladu s EZ_SD_0039 - Pravidla chování 
dokument je sou ást smluvního vztahu
Jste pov eni jako Vedoucí Práce a/nebo Odpov dné osoby
máte definované odpov dnosti / povinnosti

edpokládáme, že ovládáte eský jazyk slovem i písmem
jde o požadavek Pravidel chování

nujte výkladu pozornost - budete p ezkoušeni
Neváhejte se zeptat - budete dál školit ostatní zam stnance

erpávací vodní elektrárny:
Dlouhé Strán ,  
Dalešice, 
Št chovice II, 

Vodní elektrárny:
Lipno I, Lipno II, 
Hn vkovice, Ko ensko, 
Orlík, 
Kamýk, 
Slapy, 
Št chovice I,
Vrané
Mohelno



ÚVOD DO ŠKOLENÍ
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

3

erpávací vodní elektrárny:  Dlouhé Strán , Dalešice, Št chovice II.

Vodní elektrárny: Lipno I, Lipno II,  Hn vkovice,  Ko ensko, Orlík, 
Kamýk, Slapy, Št chovice I., Vrané, Mohelno
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Odpov dné osoby jednotlivých lokalit EVD:
Lokalita Zástupce EZ

Jméno Funkce

EVR, Vrané Ivan Halva vedoucí provozu

EST, Št chovice Roman Pospíšil vedoucí provozu

ESL, Slapy František Fröhlich vedoucí provozu

EKA, Kamýk Petr Velas vedoucí provozu

EOR, Orlík Jaroslav Kv t vedoucí provozu

EHN, Hn vkovice
EKO, Ko ensko Martin Dolanský vedoucí provozu

ELI 1, Lipno 1
ELI 2, Lipno 2 (Vyšší Brod) Martin Sobolík vedoucí provozu

EDA, Dalešice
EMO, Mohelno Tomáš Došek vedoucí provozu

EDS, Dlouhé Strán Vít zslav Chmela vedoucí provozu

EVD, fyzická ochrana a vstupní karty Michal Petr, mob.601 318 171 Specialista ochrany



Pokud úsp šn  absolvujete školení VP a OO a p ezkoušení:

1) obdržíte „Potvrzení o školení“ EZ_FO_0753)
Originál uložte (u zam stnavatele)
Kopii budete pot ebovat jako p ílohu k „Žádosti o IK“

2) Budete evidováni u EZ v aplikaci SAP / AS 
viz „Formulá  pro evidenci  osoby dodavatele v SAP“

ÚVOD DO ŠKOLENÍ
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
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O formulá ích blíže v bloku BOZP

Veškeré podklady a pokyny ke školení:  

http://www.cez.cz/skolenidodavateluke

bude-li požadováno heslo, zadejte CEZ_KE



ÚVOD DO ŠKOLENÍ 
2. CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY ÍZENÍ
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Bezpe ný podnik (BOZP)

Požadujeme uplatn ní tohoto p ístupu i u dodavatel .
Bližší informace v jednotlivých ástech školení a na http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi.html

ISO 14001:2005 (EMS)
Systém ízení OŽP

ISO 50001:2012 (EnMS)
Systém ízení hospoda ení s energií

EZ_NA_0004 – Energetická politika
Sledujeme spot ebu energií

ídíme hospoda ení s energiemi
Snižujeme energetickou náro nost budov 
a výrobních celk
Zlepšujeme energetickou ú innost

EZ_NA_0005 – Politika BOZP a OŽP
Ochranu a zdraví nad azujeme ostatním zájm m
Dodržujeme Právní p edpisy a ve ejné závazky

ídíme rizika, odstra ujeme zdroje rizik, hodnotíme 
neodstranitelná rizika a p ijímáme opat ení

i výb ru a hodnocení dodavatel  zohled ujeme jejich 
ístup k bezpe nosti a OŽP



ÚVOD DO ŠKOLENÍ 
3. UPLAT OVANÉ P EDPISY
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Právní p edpisy ve vztahu k BOZP, PO, OŽP:
Z. .262/2006 Sb., Zákoník práce
Z. .309/2006 Sb., zákon o BOZP
Z. .258/2000 Sb. Ochrana ve ejného zdraví
NV .361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví zam stnanc  
NV .201/2010 Sb. Pracovní úrazy
NV .495/2001 Sb. OOPP, mycích isticích a dez. prost .
NV .591/2006 Sb. Práce na staveništi
NV . 362/2005 Sb. Práce ve výškách
Zákon .133/1985 Sb. o požární ochran
Vyhl. . 246/2001 Sb. o požární prevenci
Vyhl. . 87/2000 Sb. sva ování a nah ívání živic
NV . 406/2004 Sb. práce v prost . s nebezpe ím výbuchu
Z. . 201/2012 Sb. o ochran  ovzduší
Z. . 254/2001 Sb. o vodách
Z. . 185/2001 Sb. o odpadech
Z. . 350/2011 Sb. o chem. látkách a chem. sm sích
Z. . 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
Z. .458/2000 Sb. energetický zákon
Z. .406/2000 Sb. o hospoda ení s energií
Z. . 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Z. . 25/2008 Sb. o integrovaném registru zne iš ování 
Vyhl. . 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady;
Vyhl. . 93/2016 Sb. katalog odpad

Požadavky na dodavatele jsou shrnuty do 
EZ_SD_0039 – Pravidla chování v EZ, 

a.s. KE

Krom  právních p edpis  jste povinni 
dodržovat i vnit ní p edpisy EZ,  které Vám 
byly smluvn  p edány (metodiky, místní 
provozní p edpisy apod.)

Jedná se o výb r t ch základních…dodavatel je povinen znát a dodržovat právní p edpisy!



Jsou souborem závazných požadavk  pro provád ní inností 
smluvních partner  (dodavatel ) v areálech EZ, a. s. KE

Jsou provázané se smlouvami i objednávkami

Ur ují pravidla fungování dodavatel  (vychází z právních p edpis  a 
vnit ních p edpis EZ)

azují odpov dnosti jednotlivým rolím (blíže viz další slide)

Obsahují v p ílohách informace a kontaktní údaje na p íslušné 
zam stnance EZ

Obsahují sank ní opat ení v i dodavatel m

Jsou uplat ovány nejen u dodavatel , ale i u jejich poddodavatel

ÚVOD DO ŠKOLENÍ
4. EZ_SD_0039 - PRAVIDLA CHOVÁNÍ
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Nerespektování nebo porušování daných pravidel m že vést k uplatn ní smluvní sankce

Veškeré informace k Pravidl m chování: 

http://www.cez.cz/pravidla-chovani



ÚVOD DO ŠKOLENÍ
5. VYMEZENÍ ROLÍ - EZ
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Smlouva
Fungování dodavatele v rozsahu smlouvy zajiš ují kontaktní osoby EZ
(viz smlouva o dílo – osoba odpov dná ve v cech technických / realiza ních) Je d ležité znát obsah smlouvy !

EZ_SD_0039 - Pravidla chování v EZ, a. s. KE
V lokalitách KE jsou ur eni „ ÍSLUŠNÍ ZAM STNANCI EZ“
(tzn. provozní zam stnanci, sm noví inžený i, bloka i, koordináto i BOZP, koordináto i PO a HP, ekologové apod.)

Povolují práce na provozovaných za ízeních EZ
edávají/p ebírají pracovišt

Zajiš ují/odjiš ují za ízení
Kontrolují innosti dodavatel
Vyžaduji doklady
Pozastavují innosti
Uplat ují smluvní sankce

Seznam íslušných zam stnanc EZ  najdete 
v Pravidlech chování pro konkrétní lokalitu na:

www.cez.cz/pravidla-chovani



ÚVOD DO ŠKOLENÍ
6. VYMEZENÍ ROLÍ - DODAVATEL
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VP a OO musí mít platné školení. P i hrubém porušení povinností m že být platná kvalifikace odebrána !!!

Osoba s kone nou odpov dností p i vlastní realizaci je VEDOUCÍ PRÁCE  dodavatele (VP)
(nachází se vždy v míst  výkonu prací)

Vede pracovní skupinu
ebírá a p edává pracovišt /za ízení

Podepisuje zajiš ovací p íkazy
Informuje pracovní skupinu o místních podmínkách
Vymezuje a ozna uje pracovišt  

ádn  vede Pracovní p íkazy
Oznamuje zahájení/p erušení/ukon ení prací

Rozlišovací prvky VP

Osoba odpov dná za ízení inností v areálu EZ je ODPOV DNÁ OSOBA dodavatele (OO)
(zpravidla vedoucí zam stnanec nebo osoba odborn  zp sobilá v oblasti BOZP, PO, OŽP)

Komunikuje otázky BOZP, PO, OŽP s p íslušným zam stnancem EZ
edkládá požadované doklady

Provádí prokazatelná školení ostatních zam stnanc  z Pravidel chování
Podepisuje žádosti o vydání Identifika ních karet ostatních zam stnanc
Podílí se na šet ení událostí

Rozlišovací prvky OO



Ostatní zam stnanci dodavatele, 
kte í provád jí práce a innosti v areálu EZ, musí být proškoleni z 
Pravidel chování ve stejném rozsahu, jako je školení VP a OO.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ
7. ŠKOLENÍ OSTATNÍCH ZAM STNANC
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Nezapome te, na Záznamu nesmí chyb t IPD školitele, nesmí chyb t podpisy osob

Pokyny ke školení:
Školit musí odpov dná osoba dodavatele s platným školením OO
Školení musí být prokazatelné – musí vzniknout „Záznam o provedeném 
školení“ ( EZ_FO_1022)
Školení platí 2 roky (je spojeno s platností IK ke vstupu osob)
Platnost školení sleduje dodavatel
Školení musí být provedeno v jazyce, kterému ostatní zam stnanci 
rozumí – tlumo ník musí být uveden na Záznamu o provedeném školení
Veškeré podklady a pokyny ke školení 

http://www.cez.cz/pravidla-chovani
http://www.cez.cz/skolenidodavateluke

íslušný zam stnanec EZ již nepodepisuje Záznam o provedeném školení



ÚVOD DO ŠKOLENÍ
SHRNUTÍ

12

1

2

3

Toliko úvod do školení…
…následuje další blok

Znáte d vod, pro  jste na tomto školení
Znáte témata tohoto školení
Víte, jaký doklad ze školení vzejde a co s ním
Máte informaci o našich systémech ízení BOZP, OŽP a EnMS
Znáte vymezení rolí v systému ízení inností dodavatel
Víte o Pravidlech chování v EZ, a. s., KE
Víte, jak se školením Vašich ostatních zam stnanc


