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  PÍSEMNOSTI VRCHOLOVÉHO MANAGEMENTU 

  Příkaz ředitele 
Revize textu 

Jste asistentkou/tem Ing. Pavla Dawsona, MBA, provozního ředitele elektrárenské společnosti.  

Úkol A 

Jakou situaci řešíte? 

V souladu s § 216 a násl. zákoníku práce a v souvislosti s povinností zaměstnavatele určit dobu 

čerpání dovolené zaměstnance podle písemného rozvrhu čerpání vyhotovujete dnes Příkaz 

provozního ředitele č. 12/2020, který je určen všem zaměstnancům. 

Pokyny k vypracování 

Příkaz se týká čerpání dovolené ve 2. pololetí r. 2020. Pan ředitel zaměstnancům nařizuje kdo, 

kdy a jak bude dovolenou čerpat. Text máte připravený v souboru Příkaz_podklady.docx ve 

složce „Maturita 2020“. Zkopírujte ho a zformátujte obvyklým způsobem. Meziodstavcové 

mezery nebo písmo volte tak, aby se celý text příkazu vešel na jednu stránku. 

Doplňující informace 

V závěru pan ředitel vysvětlí, že hromadné čerpání dovolené určuje z nezbytných provozních 

důvodů. Se záměrem, termínem a seznamem dotčených profesí vyjádřila rada zaměstnanců 

souhlas, a to dne 20. května 2020. Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a bude vyvěšen téhož 

dne. 

 Hlavičkový předtisk najdete ve složce Maturita pod jménem Energie.docx. Uložte ho na 

Plochu jako Příjmení-A.docx.  Do záhlaví doplňte celé svoje jméno a třídu. Po vypracování 

soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy na serveru Maturita. Z Plochy ho odstraňte. 

Úkol B 

Otevřete soubor Revize 6.docx. Uložte ho na Plochu jako Příjmení-B.docx. Proveďte revize 

pomocí vkládání komentářů. Chyb je právě pět, zobrazte si netisknutelné znaky. V komentářích 

co nejpřesněji navrhněte způsob opravy. 

 V „Naší značce“ změňte iniciálu Pe za svoji iniciálu, v údaji „Vyřizuje“ a v podpisu 

nahraďte jméno „Peštová“ svým jménem. Po vypracování soubor vytiskněte a zkopírujte 

do složky své třídy na serveru Maturita. Z Plochy ho odstraňte. 



Jméno Příjmení, Třída 
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Všem zaměstnancům 

Příkaz provozního ředitele č. 12/2020 

Čerpání dovolené ve 2. pololetí r. 2020 

V souladu s § 216 a násl. zákoníku práce a v souvislosti s povinností zaměstnavatele určit 

dobu čerpání dovolené zaměstnance podle písemného rozvrhu čerpání  

n a ř i z u j i  

1. Všem pracovníkům v dělnických a obslužných profesích čerpat podle § 220 zákoníku 

práce ve dnech 17.–24. srpna 2020 hromadnou dovolenou. V uvedeném termínu se 

uskuteční odstávka kotlů, revize parovodů, zátěžové testy turbín a kontrola elektrických 

generátorů. Vedoucí jednotlivých provozů seznámí zaměstnance s konkrétním seznamem 

dotčených profesí.  

Termín: do 10. června 2020 

2. Všem zaměstnancům neuvedeným v bodu 1. nahlásit vedoucím svých výrobních úseků 

termín čerpání individuální dovolené.  

Termín: do 10. června 2020 

3. Všem vedoucím výrobních úseků a vedoucímu technicko-hospodářské správy sesta-

vit po dohodě se svými podřízenými zaměstnanci plán čerpání dovolených. Zaměstnanci 

v profesích, které nejsou uvedené v bodu 1., mohou svou dovolenou čerpat také v době 

hromadné dovolené.  

Termín: do 15. června 2020 

4. Sekretariátu provozního ředitele sestavit plán čerpání dovolených a v elektronické po-

době ho předat výrobnímu řediteli a výrobnímu náměstkovi.  

Termín: do 20. června 2020 

5. Sekretariátu provozního ředitele uveřejnit plán čerpání dovolených obvyklým způso-

bem tak, aby se s ním mohli seznámit všichni zaměstnanci.  

Termín: nejpozději 21. června 2020 

Hromadné čerpání dovolené určuji z nebytných provozních důvodů. Se záměrem, termínem 

a seznamem dotčených profesí vyjádřila rada zaměstnanců souhlas, a to dne 5. května 2020. 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání. 

2021-01-07 

Ing. Pavel Dawson, MBA, v. r. 

provozní ředitel 

Vyvěšeno:  7. ledna 2021 
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Urgence dodávky tlakových ventilů 

Vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás upozornit, že jste nám dosud nedodali 6 ks tlakových redukčních ventilů pro 

vysoké teploty zn. Callor, které jsme podle KS č. 233/2020 ze dne 2. února t. r. měli obdržet již 15. 

května t. r. 

Prodlení s dodávkou nám činí zvlášť velké potíže, protože podle revize parovodů měly být ventily 

preventivně vyměněny do dnešního dne. Žádáme, aby jste nám ventily dodali ihned.  

Pokud tak neučiníte, budeme nuceni rozvody páry a tím i celou turbínu odstavit. Škodu, která by se 

pohybovala v milionových částkách bychom v souladu s bodem 6a) kupní smlouvy předepsali 

k úhradě Vám. Přikládáme scan odvolávky ke KS ze dne 10. 5. 2020. 

Věříme, že máte zájem o narovnání smluvních vztahů. 

S pozdravem 

Ing. Pavel Dawson, MBA 

provozní velitel 

Příloha  

Komentář [OAP1]: jednateli 

Komentář [OAP2]: pevná mezera 

Komentář [OAP3]: abyste 

Komentář [OAP4]: částkách, 
(interpunkce) 

Komentář [OAP5]: ředitel 


