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Účel
Tato organizační norma je určena k zajištění požární ochrany ve společnosti ŠKODA AUTO (dále jen
„společnost“). Má za úkol stanovení povinností na úseku požární ochrany, které pro společnost
vyplývají z platných právních předpisů, a stanovení hlavních zásad požární ochrany. Ve smyslu § 6
odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o
požární prevenci, se stanovuje zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí ve
všech objektech společnosti.

2.

Oblast působnosti
Tato organizační norma je platná ve společnosti a upravuje postupy ve všech útvarech společnosti
a postupy, které je třeba uplatnit nebo aplikovat na podmínky obchodního partnera.

3.

Základní pojmy / zkratky

3.1

Zkratky
GŘ HZS ČR
HZS
ITS
OJ
OZO
PO
TPO
VWV

3.2

Základní pojmy
Areál společnosti

Komise požární ochrany

Soubor: ON_1_050_cz_01122013
Ev. č. 1430/1/CS

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Hasičský záchranný sbor podniku ŠKODA
Interní technický standard
Organizační jednotka
Odborně způsobilá osoba
Požární ochrana
Technik požární ochrany
VW Versicherungsvermittlung GmbH
Pojmem „areál společnosti“ se rozumí prostory a budovy ohraničené
vstupními resp. výstupními branami, zdmi a bezpečnostním
oplocením.
Komise účastnící se bezpečnostních prohlídek a dohlížející na
plánování, financování, realizaci a dodržování bezpečnostních opatření
a předpisů ve společnosti.
Složení komise:
 Širší kruh:
zástupci HZS, oblastí E (EU, ECC, ECV), Z (ZO), V (VS, VL, VP, VK
a VF), T (TE), P (PD a PS), VFK, VKV, INIS a OS KOVO;
Jednání komise v širším kruhu se konají kvartálně.
 Užší kruh:
HZS, ZO, VPB, EU, ECC a INIS.
Jednání komise v užším kruhu se konají 1x za 4 až 6 týdnů.
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Koncernová požární
směrnice

Je měřítkem pro minimální ochranu v koncernu Volkswagen, a je
proto platná pro všechny závody společnosti. Je zaměřena nejen na
ochranu osob, ale také na ochranu majetku včetně eliminace nebo
snížení rizik přerušení provozu.
Součástí je i Matrix požární ochrany, který tvoří podklad pro
posuzování rizik požární ochrany a pro minimální úroveň zabezpečení.

Majitel

Vedoucí OJ, v jejímž inventárním majetku se objekt nebo
technologické zařízení nachází.

Obchodní partner

Fyzická nebo právnická osoba působící v areálu společnosti, která je
ve smluvním vztahu se společností.

Odborně způsobilá osoba

Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy
v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a
znaleckých ústavů krajskými soudy fyzické osoby, které jsou
absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského
studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost
na úseku požární ochrany schválený ministerstvem nebo fyzické
osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí
ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též
příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky,
vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu
o hasičském záchranném sboru.

Plánování PO

Pracovní skupina „Plánování požární ochrany“ v rámci VPB

Požární ochrana

Účelem požární ochrany je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu
života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování
pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. PO
se řídí platnou legislativou ČR dokumentací společnosti a dokumentací
koncernové PO.

Prevence PO

Pracovní skupina v rámci HZS

Preventista požární ochrany Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování
odborné přípravy dle zákona o požární ochraně. Hlavní činností je
provádění preventivních prohlídek požární ochrany.
Preventivní požární hlídka

Preventivní požární hlídky se zřizují v objektech, ve kterých se
provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým
požárním nebezpečím. Preventivní hlídka se ustavuje v počtu 1+2,
ustanovení určí technik PO nebo OZO.

Technik požární ochrany

Zaměstnanec, který získal odbornou způsobilost složením zkoušky
před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra. Hlavní činností je
provádění preventivních prohlídek požární ochrany a vedení
dokumentace PO.

Vedoucí zaměstnanec

Přímý nadřízený konkrétního zaměstnance na nejbližším stupni řízení
dle organizačního uspořádání ve funkčním schématu.

Velitel stanice

Rozhoduje o činnostech spojených s výkonem pozice velitele požární
stanice na základě úkolů a povinností vyplývajících ze zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhl.
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhl. č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Soubor: ON_1_050_cz_01122013
Ev. č. 1430/1/CS
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Velitel zásahu

Velitel zásahu Hasičského záchranného sboru má při provádění
záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Může mj.
zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci
osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví,
majetku a životního prostředí, velitel zásahu je rovněž ze zákona
oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo
věcné pomoci. Právnické a fyzické osoby mají ze zákona povinnost
tuto žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.

Zadavatel

Vedoucí OJ, zadávající:
 výstavbu objektu;
 rekonstrukci objektu;
 instalaci technologie;
 rekonstrukci technologie.

Kompetence

Činnost
Plnění povinností na úseku požární ochrany u společnosti jako
právnické osoby
Zajištění PO, krizové řízení a řádné provádění opatření k
prohloubení PO ve vztahu ke státním orgánům
Dodržování zásad požární ochrany v areálu společnosti
Hlásit požár na ohlašovnu požáru voláním telefonních čísel č.
13000 pro Mladou Boleslav, 52222 pro Kvasiny a 65444 pro
Vrchlabí, viz druhá strana MFA průkazu, nebo stisknutím tlačítka
příslušného požárního hlásiče v místě požáru
Periodická účast a proškolení se z PO
Dodržování zákazu kouření
Plnění povinností na úseku požární ochrany na jednotlivých
pracovištích
Zajištění proškolení zaměstnanců z PO
Kontrola a dodržování zásad požární ochrany v areálu
společnosti
Zajištění proškolení zaměstnanců obchodních partnerů
Zajištění prostředků požární ochrany
Hasební zásahy k likvidaci požárů
Záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech
Technické zásahy při dopravních nehodách a vyprošťování osob
Kontrolní činnost PO dle plánu kontrol a potřeb společnosti
Nástupní školení o PO a školení o PO pro vedoucí zaměstnance
Odborná příprava požárních preventivních hlídek
Koncepty požární bezpečnosti staveb společnosti
Stanovení požadavků požární ochrany pro výstavbu,
rekonstrukce objektů a instalování nových technologií
Plánování a následná koordinace implementace koncernové
požární směrnice ve stávajících objektech a technologiích
Předání podkladů při výstavbě, rekonstrukcích objektů a
instalování nových technologií k posouzení z hlediska
zabezpečení požární ochrany útvaru plánování PO
Realizace požadavků plánování PO při výstavbě, rekonstrukcích
objektů a instalování nových technologií
Předání zásad požární ochrany ve společnosti obchodním
partnerům působícím v areálu společnosti
Řízení Komise požární ochrany

Soubor: ON_1_050_cz_01122013
Ev. č. 1430/1/CS

Odpovědnost
Představenstvo
Vedoucí ZO jako statutárním
orgánem společnosti pověřený
zástupce společnosti

Zaměstnanec,
obchodní partner

Vedoucí zaměstnanci
Vedoucí OJ
Obchodní partner / zadavatel
Majitel
HZS

Prevence PO

Plánování PO

Zadavatel

NV
ZO/1, EU, INIS
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Stanovení
Stanovení
Stanovení
Stanovení
Stanovení

preventistů požární ochrany
preventivních požárních hlídek
velitele zásahu
OZO
zástupce v Komisi požární ochrany

č.

ON.1.050
ZO/1

vedoucí ZO, VPB, ECC, ECV, EU,
VS, VL, VP, VK, VF, TE, PD, PS,
VFK, VKV, INIS, OS KOVO

Informování vedoucího ZO o stavu PO, opatřeních v oblasti PO a
plánu PO
Koordinování činností v oblasti PO mezi jednotlivými OJ včetně
např. stanovování priorit a návrhů na financování opatření a
stanovení plánu PO
Koordinování komunikace v oblasti PO s koncernovou požární
ochranou a VWV

Komise požární ochrany

4.1

Obecné úkoly a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a obchodních partnerů
Za plnění povinností na úseku požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají vedoucí
zaměstnanci na všech stupních řízení a v rozsahu svých funkcí. Dle zákona č.133/1985 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, jsou povinnosti stanoveny v §5, §6 a §17.
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny a příkazy vedoucího zaměstnance a stanovené
povinnosti v požárních poplachových směrnicích, požárním řádu, technologických postupech,
návodech k údržbě a obsluze k zajištění požární ochrany. Dle svých možností také dbají o svou
bezpečnost, požární bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se
bezprostředně dotýká jejich jednání.
Odpovědnost za zajištění požární ochrany nelze přenést z vedoucího zaměstnance na jeho
podřízeného nebo preventistu požární ochrany, technika požární ochrany, popřípadě na OZO.

4.2

Další povinnosti a úkoly zaměstnanců
 Dbát na to, aby při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při
skladování a při používání hořlavých, nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s
otevřeným ohněm nevznikl požár.
 Dbát na dodržování technologické kázně.
 Dodržovat zákaz kouření ve všech objektech a logistických plochách mimo pro tento účel
speciálně vyhrazené a označené prostory.
 Seznámit se s předpisy platnými na úseku požární ochrany.
 Dodržovat ustanovení požární ochrany na pracovišti.
 Dbát na to, aby po skončení pracovní doby bylo pracoviště v nezávadném stavu (vypnuty
elektrospotřebiče, hořlavé kapaliny uskladněny v souladu s požadavky ČSN 65 02 01.).
 Účastnit se školení o požární ochraně ve smyslu právních předpisů.
 Dodržovat zákaz používání soukromých spotřebičů (tepelných, plynových, elektrických),
používat pouze spotřebiče povolené techniky PO nebo OZO.
 Oznámit ihned vznik každého požáru, bez ohledu na to, zda vznikla společnosti požárem
škoda na ohlašovnu požáru (voláním na telefonní čísla dle druhé strany MFA průkazu, tj. č.
13000 pro Mladou Boleslav a okolí, 52222 pro Kvasiny a 65444 pro Vrchlabí, nebo stisknutím
tlačítka příslušného požárního hlásiče v místě požáru).

4.3

Další povinnosti a úkoly vedoucích zaměstnanců
 Zajišťovat, aby v jimi řízených oblastech byly dodržovány předpisy PO, stanovené
technologické a pracovní postupy, zejména kontrola dodržování zákazu kouření mimo pro
tento účel speciálně vyhrazené a označené prostory.
 Seznámit se s požárními a poplachovými směrnicemi a s jejich obsahem prokazatelně
seznámit své podřízené.
 Prokazatelně seznamovat podřízené zaměstnance s předpisy platnými na úseku PO.
 Proti zaměstnancům, kteří závažně nebo opětovně porušují předpisy požární ochrany,
uplatňovat sankce vyplývající z Pracovního řádu společnosti.
 Dbát, aby po skončení pracovní doby byla pracoviště z hlediska PO v nezávadném stavu.
 Jmenovat požární hlídku, je-li nařízena technikem PO nebo OZO.
 V rámci své kompetence zajišťovat odstranění zjištěných závad PO.

Soubor: ON_1_050_cz_01122013
Ev. č. 1430/1/CS
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Hlásit neprodleně zaměstnancům HZS závady na technických prostředcích PO nebo hlásit
jejich případné ztráty.
Hlásit neprodleně zaměstnancům HZS poškození požárně bezpečnostního zařízení.

4.4

Další povinnosti a úkoly vedoucích OJ
 Zúčastňovat se školení o PO pro vedoucí OJ a provádět školení o PO zaměstnanců na
pracovišti. V rámci svých pravomocí může vedoucí OJ určit své zástupce, kteří po
absolvovaném školení pro vedoucí OJ o PO mohou provádět školení zaměstnanců o PO.

4.5

Další povinnosti a úkoly majitelů
 Zajišťovat, zpracovávat a vést ve spolupráci s útvarem prevence PO příslušnou dokumentaci:

požárně poplachové směrnice,

požární řády a seznam požárních hlídek,

evakuační plány,

revize plynu, elektro a požárních hydrantů,

revize a kontroly vyhrazených technických a požárně bezpečnostních zařízení,

kolaudační rozhodnutí pro objekty a činnosti,

záznamy o školení atd.
 Pro objekty ve své působnosti zajistit zpracování dokumentace Požárně bezpečnostní řešení,
příp. dokumentace zdolávání požáru a udržovat je v aktuálním stavu v souladu s požadavky
právních předpisů a dle metodiky GŘ HZS ČR.
 Nést odpovědnost za vybavení pracoviště technickými prostředky PO a vyhrazených požárně
bezpečnostním zařízení (přenosné hasicí přístroje, požární hydranty a hydrantové systémy,
stabilní hasicí zařízení, elektrická požární signalizace, protipožární ucpávky v požárně dělících
konstrukcích, bezpečnostní zařízení na odvod tepla, požární klapky ve vzduchotechnice a
stěnové uzávěry v požárně dělících konstrukcích), systém vyrozumění a varování udržovat v
provozuschopném stavu dle předepsané dokumentace.
 Zajišťovat trvale volný přístup k technickým prostředkům PO a k rozvaděčům elektrické
energie, zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a průchodné v souladu s požadavky
českých technických norem a právních předpisů.
 Realizovat opatření, která jsou stanovena v „Záznamu o provedení preventivní prohlídky” a
opatření stanovená z provedených požárních kontrol (např. kontroly příslušných státních
orgánů, pojišťoven).

4.6

Další povinnosti a úkoly HZS
 Hasební zásahy k likvidaci požárů.
 Záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
 Technické zásahy při dopravních nehodách a vyprošťování osob.
 Odborné jištění podzemních prací a prací ve výškách.
 Technická pomoc při záchytu požární vody.
 Technologická pomoc pro zajištění chodu výroby.
 Prvotní zásah a opatření při ekologických haváriích.
 Povolování požárně nebezpečných činností v závodě Vrchlabí, Kvasiny, v závodě Mladá
Boleslav - v případě nepřítomnosti osoby určené k povolování požárně nebezpečných činností.
 Odborná asistenční služba při zvlášť požárně nebezpečných činnostech.
 Účast na přejímkách stavebních a technologických celků - závodě Vrchlabí a Kvasiny velitelé
stanic HZS (plní funkci techniků PO nebo OZO).
 Kontrolovat, vyměňovat a doplňovat přenosné hasicí přístroje.
 Účastnit se všech kontrol požární ochrany organizovanými obchodními partnery (HZS ČR).
 Provádět rozbory příčin vzniku požárů - závodě Vrchlabí a Kvasiny velitelé stanic HZS (plní
funkci techniků PO nebo OZO).
 Stanovovat preventivní opatření po mimořádných událostech.
 Kontrolovat a udržovat vodní čerpací stanice požární vody.
 Zajišťovat stálý dohled nad požární signalizací a stabilním hasicím zařízením v objektech
společnosti a vyhodnocuje jejich stavy.
 Bezpečnostní měření škodlivin, plynů nebezpečných látek a teplot.
 Odbornou asistenční službu.
 Školení vedoucích zaměstnanců a jeho evidenci- závodě Vrchlabí a Kvasiny velitelé stanic HZS
(plní funkci techniků PO nebo OZO).
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Kontrolní a poradní orgán pro majitele objektů a vedoucí OJ v závodě Vrchlabí a Kvasiny.
Kontrolní činnost PO dle plánu kontrol a potřeb společnosti a stanovuje preventivní opatření v závodě Vrchlabí a Kvasiny (preventisti, technici PO nebo OZO).
Nástupní školení o PO (organizuje útvar ZB, školení provádí technik PO nebo OZO) a školení o
PO pro vedoucí zaměstnance (organizuje útvar ZA, školení provádí velitelé stanic) –
v závodech Vrchlabí a Kvasiny.

4.7

Další povinnosti a úkoly prevence PO
 Kontrolní a poradní orgán pro majitele a vedoucí OJ.
 Začlenění do kategorií činností dle zákona o PO.
 Kontrolní činnost PO dle plánu kontrol a potřeb společnosti a stanovuje preventivní opatření.
 Nástupní školení o PO (organizuje útvar ZB, školení provádí technik PO nebo OZO) a školení o
PO pro vedoucí zaměstnance (organizuje útvar ZA, školení provádí technik PO nebo OZO).
 Evidence periodického školení zaměstnanců o PO na pracovišti (kopie prezenčních listin).
 Odbornou přípravu požárních preventivních hlídek.
 Zpracovává předepsanou dokumentaci činností PO a plní další úkoly na úseku PO v souladu s
platnými právními předpisy v oboru PO (např. Požární řády, požární evakuační plány, požární
poplachové směrnice, tematické plány školení a odborné přípravy).
 Účast na přejímkách stavebních a technologických celků.
 Účast na přejímkách požárně bezpečnostních zařízeních.
 Povolování požárně nebezpečných činností.
 Provádí rozbory příčin vzniku požárů.
 Školení svářečů ve svářečské škole (organizuje útvar ZA).
 Evidence pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, hasicích
přístrojů, požárních hydrantů a hydrantových systémů.

4.8

Další povinnosti a úkoly plánování PO
 Koncepty požární bezpečnosti staveb společnosti.
 Požadavky na technická vybavení požárními prostředky a požárně bezpečnostní zařízení, vše v
souvislosti s novými stavbami, technologiemi i s jejich změnami.
 Požadavky společnosti v oblasti požární bezpečnosti při externě zadávaných projektových
pracích.
 Na technická zadání na požární techniku a prostředky PO na základě požadavků jednotlivých
útvarů.
 Odborná posouzení nabídek dodavatelů a odborně je vyhodnocuje.
 Metodickou podporu ostatním útvarům v oblasti PO viz stránky PO na portálu útvaru ZO školící materiály, odborné informace).

5.

Postup

5.1

Zákaz kouření
V areálech společnosti platí zásady PO včetně zákazu kouření v objektech a logistických plochách
mimo pro tento účel speciálně vyhrazené a označené prostory.

5.2
5.2.1

Školení o požární ochraně
Odborná příprava zaměstnanců HZS
Zaměstnanci HZS jsou povinni zúčastnit se základní odborné přípravy a odborné přípravy v rozsahu
stanoveném plánem odborné přípravy, zpracovaným na výcvikové období kalendářního roku.
Odbornou přípravu řídí, organizuje a vyhodnocuje koordinátor HZS. Odborná příprava sestává z
teoretické přípravy, praktického výcviku a tělesné přípravy. Součástí odborné a fyzické přípravy je
požární sport a účast na soutěžích v požárním sportu.

5.2.2

Odborná příprava požárních preventivních hlídek pracoviště
Odborná příprava zaměstnanců společnosti zařazených do požárních preventivních hlídek se
provádí jednou za rok a odbornou přípravu provádí OZO nebo TPO.
Odborná příprava se skládá z teoretické a praktické části a je prováděna podle tematického plánu a
časového rozvrhu odborné přípravy.
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Školení zaměstnanců o PO
Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:
a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími
z předpisů o požární ochraně;
b) s požárním nebezpečím v místě výkonu práce zaměstnance;
c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním
plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech
vykonávaných na pracovišti;
d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě
požáru;
e) se zajištěním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO na pracovišti;
g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
Druhy školení:
a) Školení pro nově nastupující zaměstnance společnosti, které sestává ze dvou částí:
 všeobecné - organizuje útvar ZB, provádí OZO nebo TPO;
 seznámení s požárními předpisy na pracovišti nově nastupujícího zaměstnance organizuje a provádí vedoucí pracoviště.
b) Periodické školení pro zaměstnance společnosti, které se opakuje jednou za dva roky. Školení
o PO organizuje a provádí vedoucí pracoviště. Kopie prezenční listiny se zasílá oddělení
prevence PO.
c) Školení o PO pro vedoucí OJ, které se provádí ihned po nástupu zaměstnance do funkce a
opakuje se jednou za tři roky, není-li stanovena doba kratší. Školení vedoucích OJ o PO
organizuje na základě požadavku útvaru ZA a provádí OZO nebo TPO.
d) Školení o PO pro zaměstnance obchodních partnerů, provádí vedoucí zaměstnanec daného
obchodního partnera, rozsah školení je stanoven OZO nebo TPO.

5.3

Preventivní opatření k PO
Komise PO aplikuje opatření požární ochrany, je partnerem pro útvar plánování PO a HZS.
Informuje statutární zástupce o strategii PO a přijatých opatřeních.
Hlavní zásady jsou uvedeny v “Seznamu opatření pro zajištění PO” (na portál ZO) a v “Desateru
zásad požární ochrany. ”
Je zajišťována na dvou úrovních:
 útvarem prevence PO (osoby odborně způsobilé, technici PO, preventisti PO);
 v rámci VPB/8 Plánování požární ochrany (OZO).

5.4

Požární zásahy
Zásahy jednotky požární ochrany provádí:
 HZS (areál hlavního závodu Mladá Boleslav, areály útvarů T, P, Z, N, E v Mladé Boleslavi a
areály výrobních závodů Kvasiny, Vrchlabí);
 jednotka sboru dobrovolných hasičů společnosti (Vrchlabí);
 jednotka sboru dobrovolných hasičů společnosti (Kvasiny);
 požární preventivní hlídky zřízenými na dobu trvalou na pracovištích se zvýšeným požárním
nebezpečím;
 požární preventivní hlídky zřízenými na dobu trvání požárně nebezpečných činností.
Zaměstnanci jednotky HZS jsou při činnosti v jednotce podřízeni svým velitelům a při zásahu
veliteli zásahu.
Vnitřní organizace a technické vybavení HZS jsou stanoveny legislativou HZS ČR s ohledem na
provozované činnosti a interním předpisem útvaru ZO.

5.5

Práce s otevřeným ohněm
Prací s otevřeným ohněm se rozumí:
 sváření plamenem nebo elektrickým obloukem;
 řezání kyslíkem a sváření acetylenem;
 řezání a sváření plazmou;
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 svařování laserem;
 letování a ohřívání plamenem;
 vytápění asfaltových pecí;
 řezání jiskřícími kotouči;
 broušení.
Výše uvedené práce se dělí z hlediska míst, kde jsou prováděny a z hlediska účelu provádění:
a) Práce technologické, které se provádějí ve svařovnách, svářecích boxech nebo jinak přesně
vymezených pracovištích v rámci výrobního procesu. Tyto práce se mohou provádět pouze v
objektech splňujících požárně technické předpoklady a mohou být vykonávány pouze osobami
vlastnícími oprávnění pro výkon těchto prací, např. příslušný svářečský průkaz.
b) Práce obslužné, které se provádějí na ostatních pracovištích. Jedná se především o různé
opravy a údržbu technických zařízení, instalatérské práce atd. Tyto práce se mohou provádět
pouze se souhlasem vedoucího pracoviště a s povolením HZS. Mohou být vykonávány pouze
osobami pověřenými k výkonu práce, vlastnícími oprávnění pro výkon těchto prací, např.
příslušný svářečský průkaz.
5.5.1

Postup při povolování požárně nebezpečných pracích
Postup pro povolování svářečských prací stanoví zaměstnanci HZS.
Před zahájením prací musí být provedena důkladná prohlídka pracoviště hasičem nebo TPO, OZO a
sepsáno "Povolení svářečských prací na místech se zvýšeným požárním nebezpečím" (ev. č.
5078/1), které sepisuje hasič nebo TPO, OZO.
Dodržování stanovených podmínek kontroluje HZS "Kontrolní list ke svářečským pracím na místech
se zvýšeným nebezpečím" (viz formulář ev. č. 5079). Pokud nejsou dodržována bezpečnostní
opatření, musí být práce neprodleně zastaveny.

6.

Související podklady

6.1

Zákony
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných
nádobách.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů.

6.2

Koncernová dokumentace
ORL 407 - Koncernová požární směrnice

6.3

Dokumentace společnosti
334/7 Revizní řád plynových zařízení
334/8 Revizní řád tlakových nádob stabilních
ON.1.040 Mimořádné události
ON.1.043 Revize elektrických zařízení
PP.1.151 Zajištění požární ochrany
ITS 2.11 Požární ochrana a požární bezpečnost staveb
Interně technické standardy
Požární řády, požární a poplachové směrnice, seznamy požárních preventivních hlídek pracoviště,
požární knihy, požární evakuační plány
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Záznamy
Formulář: Povolení svářečských prací na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
ev. č. 5078
Formulář: Kontrolní list ke svářečským pracím na místech se zvýšeným nebezpečím, ev. č. 5079
Formulář: Žádost o odstavení a zprovoznění požárně bezpečnostních zařízení, ev. č. 1481
Formulář: Záznam o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně

8.

Přílohy
neobsazeno

Bohdan Wojnar
Z/Řízení lidských zdrojů
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