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ANOTACE 

 

KUSTL, Z. Organizace požární ochrany ve firmě s celostátní působností, Ostrava, VŠB-TU, 

FBI, 2012, 66 s. 

Diplomová práce se zabývá stávajícím systémem zajišťování úkolů na úseku požární ochrany 

ve firmě s celostátní působností. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na nastavení 

funkčního a efektivního systému plnění povinností na úseku požární ochrany ve firmě 

s celostátní působností, která provozuje činnosti se zvýšeným a vysokým požárním 

nebezpečím. Návrh nového systému zajišťování povinností na úseku požární ochrany 

akceptuje vnitřní organizační schéma a majetkové uspořádání akciové společnosti, personální 

systém, požární nebezpečí provozovaných činností, plnění úkolů osobami odborně 

způsobilými s ohledem na platnou legislativu a potřeby podnikatelského subjektu.       

Klíčová slova: požární ochrana, organizační struktura, elektrárenská společnost, školení, 

jednotka požární ochrany, řídící dokumentace   

 

ANNOTATION 

 

KUSTL, Z. Organization of fire protection in a company with nationwide sphere of activity. 

Bachelor thesis, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2012, 66p. 

The thesis deals with current system of securing fire protection tasks in a nationwide 

operating company. Second part of the thesis concentrates on setting a functional system of 

carrying out fire protection duties in a nationwide company which performs activities with 

higher and high fire risks. Proposal of a new system of securing the fire protection tasks 

accepts internal organizational structure and ownership arrangement of a joint-stock company, 

personnel system, fire risks of performed activities, carrying out duties by technically 

competent staff regarding legislation in force and needs of the business entity. 

Key words: fire protection, organizational structure, power company, training, fire 

protection unit, management documentation  
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Základní pojmy 

Bezpečnost - obecně stav, kdy jsou rizika ztráty, zneužití, poškození nebo zničení jakéhokoli 

systému (informační systém, tělesné a duševní zdraví osob, technologický systém, 

environment, apod.) eliminovány nebo omezeny na přijatelnou úroveň. 

Bezpečnostní nedostatek - odchylka od stanovených bezpečnostních požadavků, pravidel 

a principů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - obor činnosti zahrnující legislativní, organizační, 

technická, výchovná a jiná opatření směřující k omezení rizik a škodlivých vlivů na život 

a zdraví zaměstnance při práci. 

Požární bezpečnost - soubor opatření k zabránění vzniku nebo rozšíření požáru, schopnost 

bránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku v případě požáru  

Technická bezpečnost - (ve smyslu zákona č. 18/1987 Sb.) schopnost vybraného zařízení při 

činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie neohrožovat za stanovených podmínek 

jeho provozu lidské zdraví a majetek po celou dobu jeho životnosti a zajistit trvalou shodu 

s technickými požadavky, které jsou obsaženy v prováděcím právním předpisu nebo jiné 

závazné technické specifikaci pro vybrané zařízení.  

Bezpečnost technických zařízení - (pro nejaderná zařízení) stav zařízení, v němž je riziko 

poškození zdraví osob nebo materiální škody při provozu i mimo provoz zařízení, podle 

podmínek stanovených technickou dokumentací, omezeno na přijatelnou úroveň. 

Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje 

vstupy na výstupy. Pro účely tohoto dokumentu zahrnuje i samostatné činnosti mimo procesy. 

Požární ochrana - soubor opatření k omezení rizika vzniku nebo šíření požáru, schopnost 

bránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku v případě požáru. 

Chráněná úniková cesta - trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné 

prostranství, chráněný proti účinkům požáru. 

“S/V příkaz” - speciální bezpečnostní dokumentace stanovující požadavky na zabezpečení 

pracoviště a podmínky pro bezpečný průběh prací z hlediska požadavků požární ochrany. 

Úplný název této dokumentace je „Povolení k provádění prací s otevřeným ohněm 

a v prostorech s nebezpečím výbuchu“. 



Požár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, 

ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy, 

Pro účely oznamovací povinnosti se v KE za požár nepovažuje: 

 fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí 

po výbuchu, 

 hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde 

k rozšíření hoření mimo prostor vinutí, 

 žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, 

 vznícení, ke kterému dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze 

vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna 

za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část 

technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, 

za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků výše uvedené definice požáru. 

Požárně nebezpečné činnosti - činnosti při jejichž výkonu hrozí nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu.  

Požárně nebezpečné látky - výbušné látky, hoření podporující látky, látky mající sklon 

k samovznícení látky, které při styku se vzduchem nebo jinými látkami vyvolávají vysoce 

exotermní reakci. 

Požárně technická charakteristika – vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo 

stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování 

látky při procesu hoření nebo s ním související. 

Požární dohled – činnost zaměřená na zajištění požární bezpečnosti v průběhu výkonu 

požárně nebezpečných činností, anebo při přerušení, resp. po ukončení výkonu požárně 

nebezpečných činností. 

Požární úsek - prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, 

popř. od sousedních objektů, požárně dělicími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním 

zařízením; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních 

objektů. 

Požární řád - dokument, který upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany 

na místech, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 



Práce s otevřeným ohněm - pracovní činnost, při níž se používá otevřený oheň nebo jiný 

zdroj zapálení.  

Preventivní požární hlídka - vedoucím zaměstnancem pracoviště jmenovaná skupina 

zaměstnanců, jejíž úkolem je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě 

vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární 

ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

Řídicí dokumentace - dokumentace, která je nástrojem řízení; stanovuje odpovědnosti 

a pravomoci a popisuje procesy, slouží k řízení projektů nebo obsahuje rozhodnutí a ukládá 

úkoly. 

Systém řízení (kvality) - systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů 

(kvality).  

Pozn. systém řízení kvality = systém kvality. 

Přerušení práce – dočasné přerušení práce s předpokladem jejího pokračování se stejným 

technologickým postupem opravy, stejnými zaměstnanci a stejným pracovním příkazem. 

Úniková cesta - trvale volná komunikace, popř. komunikační prostor umožňující bezpečnou 

evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. 

využitelná i pro přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. 

Základní požárně technické charakteristiky - hořlavost, oxidační vlastnosti, bod vzplanutí, 

bod hoření, teplota vznícení, koncentrační meze výbušnosti, index šíření plamene po povrchu, 

výhřevnost, vlastnosti produktů hoření. 

Významná neshoda – neshoda vyvolávající riziko vzniku a šíření požáru, v jehož důsledku 

by mohlo dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, nebo k ohrožení životů 

a zdraví lidí, nebo ke vzniku vysokých škod. 
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1. Úvod 

Při výběru tématu diplomové práce „Organizace požární ochrany ve firmě s celostátní 

působností“ jsem byl ovlivněn mým pracovním zařazením na pozici vedoucího útvaru HZS 

KE, který je nedílnou součásti systému požární ochrany v akciové společnosti zabývající se 

výrobou elektrické a tepelné energie. V rámci zajišťování úkolů na úseku požární ochrany 

zodpovídá vedoucí útvaru HZS KE zejména za: 

• návrh funkčního systému řízení činností v oblasti požární ochrany KE – část 

požární repsese,  

• výkonné řízení činností v oblasti požární ochrany v KE – část požární repsese,  

• zajištění akceschopnosti jednotek HZS KE,  

• plnění povinností vyplývajících z řídící dokumentace akciové společnosti 

a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

na úseku PO v KE,  

• stanovení základních zásad organizace řízení, kontroly, výcviku a školení 

jednotek PO KE,  

• navrhování a vyhodnocování cílu v oblasti PO KE - část požární repsese,  

• koordinaci při zajištění vybavenosti jednotek PO KE požární technikou a dalšími 

prostředky PO,  

• koordinaci informačního toku v oblasti požární ochrany tj. zejména o nové 

legislativě v oblasti požární ochrany, nařízeních, rozkazech a sděleních 

vztahujících se k činnosti útvaru PO KE, poskytování informací orgánům státní 

správy a zpracování dokumentačních výstupů v souladu se zákonem č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [9].  

Specifika v zajišťování úkolů na úseku PO ve firmě s celostátní působností spočívá 

zejména v dislokaci jednotlivých výrobních provozů po celém území ČR, značném rozsahu 

instalovaných technologií, složité organizační struktuře elektrárenské společnosti 

a komplikovaně nastavenými kompetencemi na úseku požární ochrany.   

V rámci vnitřní organizace elektrárenské společnosti jsou zřízeny organizační útvary 

zajišťující úkoly na úseku požární ochrana KE v oblasti požární prevence a vzhledem 

k povinnosti právnické osoby zřídit jednotku PO i na úseku požární represe. Hlavním úkolem 

útvarů zajišťujících požární ochranu KE je, aby při všech procesech a činnostech prováděných 
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po celou dobu životnosti zařízení byla zajištěna účinná požární ochrana ve všech výrobních 

i nevýrobních prostorách elektrárenské společnosti. 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout funkční a efektivní systém plnění povinností 

na úseku požární ochrany ve firmě s celostátní působností, která podniká zejména v oblasti 

výroby elektrické energie a teplárenství. Navrhovaný systém musí v plném rozsahu 

akceptovat zákony, vyhlášky a nařízení vlády platná pro oblasti požární ochrany, organizační 

a majetkové uspořádání, provozní podmínky a zásady stanovené řídící dokumentací vedené 

v energetické společnosti.  
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2. Rešerše 

ŘEPA, V. Procesně řízená organizace, 1. vydání. Praha Grada Publishing, a. s., 2012, 304 s. 

ISBN: 978-80-247-4128-4 

Publikace se  komplexně zabývá tzv. "business procesy" a jejich funkcí v řízení firmy, včetně 

vazby této problematiky na základní organizační a informační systém firmy. Stěžejní částí 

publikace metodika Informačního modelování organizací, díky níž lze získat ucelený pohled 

na problematiku analýzy business systému jako nezbytně nutné podmínky pro potřebné 

procesní změny v organizaci. Publikace dále popisuje jeden z možných způsobů zavádění 

procesního řízení v organizaci. Významnou částí publikace je uvedení zkušeností z oblasti 

managementu podnikových procesů.  

KVARČÁK, M. Základy požární ochrany I, 1. vydání Ostrava: Edice SPBI Spectrum, sv. 44, 

2005, 134 s. ISBN: 80-86634-76-0 

Publikace vysvětluje principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Srozumitelně 

vysvětluje zdánlivě složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru 

pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednocuje výklad jevů, které charakterizují 

požár. Publikace se dále snaží definovat pravidla z hlediska předcházení vzniku požáru 

a postupů pro případ jeho likvidace. 

BALOG, K., ŠENOVSKÝ, M. Integrální bezpečnost, 1. vydání Ostrava: Edice SPBI 

Spectrum, sv. 60, 2009, 109 s. ISBN: 978-80-7385-076-0 

Publikace se zabývá bezpečnostní tématikou. Definuje jednotlivé oblasti bezpečnosti 

a současně upozorňuje na nesystémový přístup řešení bezpečností. Poukazuje na skutečnost, 

že hlavní důraz je kladen na bezpečnost člověka. Publikace dále poukazuje na potřebu 

vzájemného propojení jednotlivých bezpečností a nutnost tuto problematiku řešit komplexně, 

neboť jednotlivé bezpečnosti se vzájemně výrazně ovlivňují. Publikace představuje i možný 

model řízení, jak danou problematiku řešit. Publikace také popisuje závažné oblasti 

mimořádných událostí, které nepřehlédnutelným způsobem ohrožují bezpečnost člověka 

a prostředí. Závěr publikace se zabývá bezpečností jaderných elektráren. 
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HANUŠKA, Z. Organizace jednotek požární ochrany, 2. Vydání Ostrava: Edice SPBI 

Spectrum, sv. 13, 2008, 116 s. ISBN: 978-80-7385-035-7 

Publikace popisuje současný organizace jednotek požární ochrany. Systém nazývaný „Plošné 

rozmístnění sil a prostředků“ se v České republice buduje již od roku 1994. V publikaci jsou 

popsány teoretické základy tohoto systému a také jsou uvedeny důvody jeho vzniku. Dále je 

v publikaci velmi podrobně popsána vnitřní organizace všech druhů jednotek požární ochrany 

v návaznosti na systém plošného rozmístnění. 

KROUPA, B., NOVOTNÝ, K. Metodika k provádění prevence a hodnocení pracovních rizik 

s přihlédnutím k Návodu pro hodnocení rizik při práci, který je odvozen ze směrnice 

89/391/EEC (malé a střední podniky). 1. vydání. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS, 2001. 96 s. 

Publikace srozumitelným způsobem popisuje jedno z možných hodnocení rizik ve smyslu 

zákoníku práce, který ukládá zaměstnavatelů hodnotit rizika v pracovním prostředí 

a na pracovištích. Součástí publikace jsou praktické návody, jak lze hodnocení rizik provádět. 

Literatura uvedená v rešerši posloužila jako zdroj informací nezbytně nutných pro 

zpracování diplomové práce. V rešerši nejsou uvedeny zahraniční zdroje, a to z důvodu, že 

zvolené téma diplomové práce se zabývá činností ryze ovlivňovanou českým právním 

prostředím.  
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3. Charakteristika elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. 

3.1 Základní údaje o elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. 

Společnost ČEZ, a. s., vznikla dne 6. 5. 1992 zápisem do obchodního rejstříku jako 

nástupnická organizace Českých energetických závodů, státní podnik. 

ČEZ, a. s. je mateřskou společností Skupiny ČEZ. Hlavními podnikatelskými činnostmi 

Skupiny ČEZ jsou: 

 bezpečná výroba a distribuce elektrické i tepelné energie, 

 obchod s elektrickou i tepelnou energií, 

 obchod s plynem, 

 těžba uhlí. 

3.2 Organizační uspořádání elektrárenské společnosti 

Hlavními řídícími orgány elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. jsou valná hromada, dozorčí 

rada, představenstvo a výbor pro audit.  

3.2.1 Kompetence řídících orgánů společnosti 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

3. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem 

a zavazuje společnost způsobem upraveným „Stanovami společnosti“. 

4. Výbor pro audit je orgán společnosti, který, aniž je tím dotčena odpovědnost členů 

představenstva nebo dozorčí rady, zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky 

a konsolidované účetní závěrky a proces jejího povinného auditu, doporučuje statutárního 

auditora a posuzuje jeho nezávislost, hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního 

auditu a případně systémů řízení rizik. 

V čele představenstva stojí předseda představenstva, který v případě elektrárenské 

společnosti vykonává i funkci generálního ředitele. V rámci organizačního řádu společnosti 

jsou generálnímu řediteli přímo podřízeni ředitelé divizí, kteří řídí jednotlivé divize 

společnosti. 
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3.2.2 Základní organizační struktura společnosti 

1. Základními organizačními útvary společnosti jsou divize. Divize se mohou dále členit 

na organizační útvary nižší úrovně podle charakteru, složitosti a významu činností 

a v souladu se stanoveným rozpětím řízení a kritérii existence pro jednotlivé typy 

organizačních útvarů. 

2. Specifickými útvary jsou organizační jednotky, které se dále mohou členit 

na organizační útvary nižší úrovně podle charakteru, složitosti a významu činností 

a v souladu se stanoveným rozpětím řízení a kritérii existence pro jednotlivé typy 

organizačních útvarů. 

3.3 Provozní podmínky elektrárenské společnosti z  hlediska zabezpečení 

požární ochrany 

3.3.1 Výrobní základna 

 Výrobní základnu energetické společnosti tvoří 15 uhelných elektráren, 2 jaderné 

elektrárny, 37 vodních a malých vodních elektráren a nově se začínají prosazovat 

i obnovitelné zdroje (viz obrázek 1) [19]. 

 

Obrázek 1  Mapa uhelných a vodních a malých vodních elektráren provozovaných 

společností ČEZ, a. s. 
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3.3.2 Rizika v oblasti požární ochrany 

Významné riziko v oblasti požární ochrany vzniká zejména při výrobě elektrické a tepelné 

energie v uhelných elektrárnách a teplárnách. Většina uhelných elektráren spaluje hnědé uhlí, 

proto jsou situovány do bezprostřední blízkosti hnědouhelných dolů. Výjimku tvoří 

Elektrárna Dětmarovice [29] a Teplárna Vítkovice [30], které spalují černé uhlí.  Některé 

uhelné elektrárny energetické společnosti současně s hnědým uhlím spalují i biomasu. Uhelné 

elektrárny energetické společnosti ČEZ, a. s., se v České republice podílejí na výrobě 

elektrické energie cca 44%. 

Výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách generuje v oblasti požární ochrany 

mnoho rizik. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou v uhelných elektrárnách provozovány jak činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, 

tak činnosti vysokým požárním nebezpečím. Začlenění do kategorie činností je zpracováno 

pro každou elektrárnu individuálně a vychází ze specifických podmínek každé jedné 

elektrárny. 

Výroba elektrické a tepelné energie má v oblasti požární ochrany značná specifika 

i z hlediska provedení a členění stavebních objektů a používaných technologií. Požární 

bezpečnost objektů a provozovaných technologií je významně ovlivněna stářím a velikostí 

jednotlivých uhelných elektráren. Doba uvedení elektráren do provozu má vliv na požární 

bezpečnost každé jedné elektrárny. Odlišné zajištění požární bezpečnosti a stavebního řešení 

elektráren se odvíjelo od platných předpisů v době výstavby konkrétního energetického 

zdroje.  

K nejstarším provozovaným elektrárnám patří uhelná elektrárna Hodonín (rok výstavby 

1951 – 1957) [31], která v současné době spaluje spolu s hnědým uhlím i tzv. biomasu. 

Požární zajištění se po celou dobu provozování této elektrárny upravovalo a v rámci oprav 

i modernizovalo. Je nutné konstatovat, že požární bezpečnost provozovaných výrobních 

zdrojů nedosahuje stávajících standardů nastavených současnou legislativou. S ohledem na 

stáří a technický stav elektrárny Hodonín došlo v  průběhu minulých let k výraznému útlumu 

výroby elektrické energie a v provozu byla ponechána část výroby zabývající se převážně 

výrobou v oblasti teplárenství (viz obrázek 2).     
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Obrázek 2   Pohled na elektrárnu Hodonín 

Požární bezpečnost stávajících elektráren je výrazně ovlivňována i stavebním provedením 

výrobních bloků elektráren. V areálech tepelných elektráren se nacházejí i objekty s výškou 

50, 70 ale i více jak 130 m (objekt kotelny Elektrárny Mělník III.) [28], rozsáhlé kabelové 

kanály a kabelové prostory atd. (viz obrázek 3) 

 

Obrázek 3   Pohled na elektrárnu Mělník 
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Ve stavebním řešení elektráren se výrazně promítá doba uvedení jednotlivých elektráren 

do provozu. S ohledem na časové období, kdy probíhala výstavba většiny tepelných 

elektráren je značně problematické dělení na požární úseky, instalace a používání požárně 

bezpečnostních zařízení. V minulosti se provozovatel výrobní energetické základny snažil 

a dále snaží eliminovat požární nebezpečí vznikající při výrobě, a to tím, že provedl částečné 

rozdělení strategických částí elektráren do požárních úseků, v rámci údržby a obnovy 

jednotlivých částí technologie použil bezpečnější materiály a technologie, provedl 

doinstalování požárně bezpečnostních zařízení (SHZ, ZOTK) do klíčových míst zauhlovacích 

tras, provedl modernizaci a výrazné rozšíření zařízení EPS, provedl rekonstrukci rozvodů 

požární vody včetně osazení nadzemních vnějších čerpacích a plnících míst atd. Do zvyšování 

požární bezpečnosti provozovatel energetických zařízení zahrnul organizaci systému 

zajišťování úkolů na úseku PO, kterou modifikuje dle nejnovějších poznatků na úseku PO, 

rizik vznikajících při výrobě elektrické a tepelné energie a svých potřeb. Nedílnou součástí je 

i systém školení a odborné přípravy zaměstnanců společnosti, včetně vrcholového 

managementu. 

Významné  požární nebezpečí vznikající při výrobě elektrické a tepelné energie 

• samovznícení uhlí a uhelného prášku, 

• zapaření paliva v uhelných zásobnících, 

• výbuch jemně rozptýleného uhelného prachu (zejména prostory zauhlování), 

• skladování a používání značného množství hořlavých kapalin, 

• porucha technologie elektráren (zadření ložiska, porucha celistvosti potrubních 

rozvodů), 

• požáry elektrických zařízení způsobené zkratem nebo přetížením, 

• skladování hořlavých a hoření podporujících plynům používaných v technologii 

elektráren - vodík (H), acetylén (C2H2), propan (C3H8), butan (C4H10), kyslík (O2), 

• nedodržení technologických postupů, 

• úmysl 

• skladování velkého množství paliva - hnědého a černého uhlí a v poslední době 

i biomasy (nejčastěji ve formě dřevní štěpky). Většina elektráren má vlastní skládku 

s kapacitou v tisících tun uhlí a některá elektrárny i biomasy (např. Elektrárna 

Mělník III. Blok 500 MW má kapacitu skládky 120 tis. tun paliva).  
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Požárně technické charakteristiky nejčastěji používaný látek  

Při výrobě elektrické a tepelné energie jsou používány a zpracovány ve velkém množství 

hořlavé látky v tuhém, kapalném i plynném stavu jako, např.: 

 Propan-Butan: směs uhlovodíkových plynů – propan (C3H8) a butanu (C4H10). 

Je mnohem těžší než vzduch. Extrémně hořlavý. V elektrárnách se používá 

v kombinaci s těžkým topným olejem a slouží při zapalování kotlů: teplota varu 

97,8 °C, teplota tání 127 °C, teplota vznícení 371 °C, dolní mez výbušnosti 2,1%, 

horní mez výbušnosti 13,5%, výhřevnost 30,4 MJ. kg-1, teplota plamene 2400°C 

[1][20]. 

 Vodík H2: bezbarvý, lehký plyn, bez zápachu a chuti. Je hořlavý ale hoření 

nepodporuje. Je 14,4x lehčí než vzduch. Dolní mez výbušnosti 4%, horní mez 

výbušnosti 75%, výhřevnost 111 MJ. kg-1 Vodík patří mezi nebezpečné látky zejména 

díky jeho extrémní hořlavosti. Používá se k chlazení generátoru v uzavřeném okruhu. 

[2] [21]. 

 Amoniak (NH3): bezbarvý plyn se štiplavým zápachem, teplota tání -77,75°C , 

teplota vznícení 650°C,  kritická teplota 123,4°C, skupina výbušnosti II A, rozpustný 

ve vodě, hořlavý, toxický při vdechování [3][22]. 

 Kyselina chlorovodíková známá pod názvem kyselina solná (HCL): je vodným 

roztokem chlorovodíku, obsahuje cca 31% HCl s příměsí arsenu a železa. Jedná 

se o silnou kyselinu, která korozivně reaguje s většinou kovů (kromě ušlechtilých 

kovů, rtuti, mědi atd.). Při kontaktu s kovem se tvoří soli a vyvíjí vodík [4][23].  

 Hydrazin (H2H4) - obdobně jako hydrazin-hydrát je jedovatý. Hydrazin je bezbarvá 

na vzduchu silně dýmající olejovitá kapalina, hustota 1,011 při 15 °C. Bod tání 1,5 °C 

a bod varu 111,5 °C. Páry hydrazinu tvoří se vzduchem výbušnou směs a uvolňují se 

toxické plyny. Vodný roztok hydrazin-hydrátu se chová zásaditě, roztok N2H4 (24% 

roztok N2H3OH) je pro manipulaci méně nebezpečný. Z důvodu bezpečnosti 

je v areálu elektráren skladován 24% roztok [5][24]. 

 Vodný roztok – hydroxid amonný: obsahuje 29% NH3, hustota 0,91. Z roztoku 

se snadno uvolňuje amoniak. Směs NH3 se vzduchem hoří a je výbušná. Spodní mez 

výbušnosti kolem cca 15 %, horní mez výbušnosti 28% . S amoniakem 

je manipulováno obdobně jako s hořlavinou. Je toxický  a výbušný [6][25]. 
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 Turbínový olej MOGUL TB 32S: teplota vzplanutí 180 °C, teplota vznícení 280 °C, 

bod tekutosti -12 °C, měrná hmotnost 863kg.m-3 při 15 °C, výhřevnost 43 MJ.kg-1 [7] 

[26]. 

 Transformátorový olej PARAMO TRAFO N-A: teplota vzplanutí 135 °C, teplota 

vznícení 270 °C, bod tekutosti-39 °C, měrná hmotnost 895 kg.m-3 při 15 °C, 

výhřevnost 43 MJ.kg-1 Olejové náplně transformátorů.  [8][27]. 

 Těžký topný olej (mazut): teplota vzplanutí 140 °C, teplota tuhnutí 40°C, měrná 

hmotnost 990 kg. m-3 při 20 °C, třída nebezpečnosti IV., výhřevnost 39,355 MJ.kg-1. 

 Hnědouhelný prach usazující se zejména v prostorách zauhlování a zauhlovacích 

tras: teplota vzplanutí usazeného prachu 249°C, teplota vznícení usazeného prachu 

569°C, teplota vznícení rozvířeného prachu 467°C, dolní mez výbušnosti 30 - 50 g.m-

3, výhřevnost 20 MJ.kg-1. 

 Hnědé uhlí -  požárně technické charakteristiky se mohou lišit s ohledem na místo 

těžby uhlí. PTCH spalovaného hnědého se zpravidla pohybují v uvedených 

hodnotách: teplota vzplanutí 170°C, teplota vznícení  410°C, teplota samovznícení 

50 - 60°C, teplota žhnutí 150-250°C, výhřevnost 12,5-25 MJ.kg-1, hustota              

900-1500 kg.m -3 . 

 Černé uhlí: určení požárně technických charakteristik je obdobné jako u hnědého 

uhlí. PTCH spalovaného černého uhlí se zpravidla pohybují v uvedených hodnotách: 

teplota vzplanutí 180-185°C, teplota vznícení  540-570°C, teplota samovznícení      

50-60°C, Výhřevnost 14-20 MJ.kg-1 hustota 830-1300 kg.m-3 . 

4. Stávající systém zajištění požární ochrany ve firmě 
s celostátní působností 

Požární ochrana elektrárenské společnosti je jednou z oblastí bezpečnostního systému 

společnosti, kde působí spolu s dalšími oblastmi bezpečností, kterými jsou jaderná 

bezpečnost, radiační ochrana, fyzická ochrana jaderných zařízení a materiálů, havarijní 

připravenost, ochrana životního prostředí a technická bezpečnost a BOZP (viz obrázek 4). 

Doposud je požární ochrana v úseku klasické energetiky společnosti ČEZ, a. s. 

zajišťována nezávisle na sobě fungujícími organizačními útvary s rámcově vymezenými 

kompetencemi na úseku požární ochrany tj. oddělení Ekologie a bezpečnosti zajišťujícím 
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úkoly na úseku požární prevence, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci  a životního 

prostředí a  oddělením HZS KE zajišťujícím úkoly na úseku požární represe.  

Současná organizační struktura má však v oblasti požární ochrany značné nedostatky, a to 

zejména s ohledem na probíhající organizační majetkové změny ve společnosti. Je nutné 

podotknout, že i současný systém zajišťování úkolů na úseku požární ochrany je plně 

v souladu s ustanovení zákona o PO [9].  

Na základě závěrů četných analýz a vnitřních prověrek lze konstatovat, že současný 

systém je přes veškerou snahu značně nejednotný, a to jak v oblasti organizace, tak v oblasti 

dokumentačních výstupů a zejména pak v přístupu při identifikaci, hodnocení a následném 

odstraňování závad na úseku PO. 

 

Obrázek 4   Organizační schéma – začlenění systému požární ochrany do organizační 
struktury energetické společnosti ČEZ, a. s. 

Poslání útvarů na úseku požární ochrany 

• Úkoly na úseku požární prevence plní oddělení Ekologie a bezpečnosti (dále jen EaB). 

• Úkoly na úseku požární represe plní oddělení HZS KE. 

• HZS KE je členěn na požární stanice HZS KE jednotlivých OJ. 

• Oddělení EaB  a HZS KE jsou součástí odboru Bezpečnost  KE. 

• Odbor Bezpečnost KE je začleněn do útvaru Bezpečnost v divizi Výroba. 

• Vedoucí oddělení HZS KE (současně i velitel jednotky HZS KE) a vedoucí oddělení 

EaB jsou přímo podřízeni manažerovi odboru Bezpečnost KE. 

• Velitelé požárních stanic HZS OJ jsou přímo podřízen vedoucímu útvaru (oddělení) 

HZS KE. 

• Velitelé hasičských družstev jsou přímo podřízeni velitelům požárních stanic HZS OJ. 
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• Zaměstnanci zařazení do jednotky HZS KE jsou při výkonu služby podřízení 

velitelům jednotlivých hasičských družstev. 

4.1 Základní parametry současné organizační struktury v oblasti PO 

4.1.1 Požární prevence 

Plnění úkolů na úseku požární prevence je zajišťováno 12-ti samostatně fungujícím 

organizačními útvary (viz obrázek 5), které vzájemně svou činnost koordinují velmi okrajově. 

V každé organizační jednotce (lokalitě) je zřízeno oddělení ekologie a bezpečnosti zajišťující 

vybrané služby v oblasti požární ochrany. Do tohoto oddělení je zařazen technik PO lokality, 

který musí splňovat kvalifikační předpoklady dané § 11 zákona. Vnitřní členění oddělení EaB 

je na každé organizační jednotce (lokalitě) shodné, a to i přesto, že jednotlivé organizační 

jednotky (lokality) jsou, co se týče instalované technologie, instalovaného elektrického 

a tepelného výkonu, rozlohy a stavebního řešení rozdílné. 

 

Obrázek 5   Typové organizační schéma oddělení Ekologie a bezpečnosti 
v organizační jednotce (elektrárně) 

Úkoly požární prevence 

Hlavním úkolem v oblasti prevence PO lokality, kterou zajišťuje technik PO na základě 

požadavků odpovědných zaměstnanců lokality, je provádění kontrolní činnosti, zpracování, 

vedení a aktualizace dokumentace PO, provádění školení o PO a odborných příprav PO 

a další úkoly dané tímto ŘD, schváleným posouzením požárního nebezpečí a platnými 

právními předpisy. 

V případě organizační jednotky (lokality) Vodní elektrárny jsou vzhledem k rozsáhlosti 

provozů zřízeny funkce preventistů PO, které metodicky řídí technik PO lokality EVD. Tito 

preventisté PO jsou písemně pověřeni k výkonu funkce ředitelem OJ na základě absolvované 

odborné přípravy. Vykonávají kontrolní činnost ve lhůtách daných řídící dokumentací 

a platnými právními předpisy. 
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Pro každou organizační jednotku (elektrárnu) je zpracována řídící dokumentace řešící 

systém zajištění povinností na úseku PO.  

Cílem řídící dokumentace je závazně stanovit základní zásady a vytvořit funkční systém, 

který zabezpečí plnění povinností požární prevence v organizační jednotce (elektrárně) 

a účelem dokumentu je vytvoření jednotného systému řídicí dokumentace požární ochrany. 

Obecně lze říci, že dokument definuje pravomoc, odpovědnost a povinnost jednotlivých 

vedoucích na všech úrovních řízení, všech zaměstnanců, technika PO lokality, preventistů 

PO, preventivních požárních hlídek, osob nacházejících v areálu organizační jednotky 

(elektráren). Dokument dále definuje typ, rozsah a periodu školení a odborné přípravy 

na úseku PO a nedílnou součástí je začlenění systému požární ochrany do organizační 

struktury samotné elektrárny. 

Základní požadavky na zajišťování povinností na úseku požární ochrany vycházejí 

z obecně závazné legislativy a to zejména ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V rámci 

snahy sjednotit systém požární ochrany je řídící dokumentaci nastaven minimální rozsah a 

forma dokumentace vedené energetickou společností na úseku požární ochrany. 

4.1.2 Hodnocení úrovně požární bezpečnosti, statistika požárnosti 

Nedílnou součástí požární prevence je i hodnocení úrovně požární bezpečnosti a vedení 

statistiky požárnosti v organizační jednotce (lokalitě). 

V rámci statistiky je elektrárenské společnosti prováděn podrobnější rozbor dle 

příčiny vzniku požáru (viz tabulka1 a graf 1). 

Tabulka 1  Podíl požárů ve sledovaném období  2006 až 2011 – dle druhu 

  
Příčina vzniku požáru podíl v % 

1 Působení horkých povrchů 27,50 

2 Porušení předpisů 7,00 

3 Požáry uhelných prachů 17,00 

4 Požáry energetických zařízení - technická závada 27,50 

5 Požáry hořlavých kapalin - technologická závada 7,00 

6 Požáry hořlavých plynů - technická závada 2,00 
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Graf 1  Znázornění % podílu jednotlivých požárů- dle příčiny 

Hodnocení úrovně požární bezpečnosti se v současné provádí čtvrtletně. Toto hodnocení 

zpracovává do ”Zprávy o stavu PO v lokality“ technik PO lokality za oblast požární prevence, 

za oblast požární represe velitel příslušné požární stanice HZSp KE. Nedílnou součástí 

”Zprávy o stavu PO v lokality“ je i vyhodnocení výsledku preventivních požárních kontrol 

s vyhodnocením závažnosti neshod na úseku požární ochrany (viz tabulka 2 a graf 2)   

Tabulka 2  Počet neshod dle závažnosti v KE – sledované období 2010 - 2011 

Kategorie neshody 
Název neshody 

1 2 3 

Dokumentace PO 57 4 2 
Hasicí přístroje 9 59 0 
Hořlavé materiály  11 6 0 
Ostatní neshody 14 0 0 
PBZ - inženýrská řešení 0 0 0 
PBZ - požární přepážky 64 12 3 
PBZ - požární stěny 6 0 0 
PBZ - požární uzávěry 27 3 0 
Požárně bezpečnostní značení 71 0 0 
Přístupnost hasicích přístrojů, hydrantů, uzávěrům médií 21 0 2 
Únikové a zásahové cesty 38 9 1 

Celkem podle kategorií 318 93 8 

Celkem 419 
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Graf 2 Znázornění % podílu jednotlivých požáru – dle kategorie neshody 

Kategorizace neshod 

Neshody jsou z pohledu jejich následného řešení a pro zajištění odstupňovaného přístupu 

zařazovány do 3 kategorií. 

Kategorie 1 - významné  

Neshody vyvolávající nepřijatelné bezpečnostní riziko, vyžadující okamžitý zásah 

(zastavení prací, odstavení zařízení, odebrání licence, apod.). Vysoká závažnost je dána 

bezpečnostní významností nebo možnými závažnými následky, v kombinaci s možnou 

vysokou četností vzniku resp. opakováním. Při zjištění významné neshody je nezbytné 

okamžitě stanovit a realizovat účinné nápravné opatření k odstranění neshody. Následně se 

stanovuje kořenová příčina. 

Kategorie  2 – méně významné  

Neshody vyvolávající zvýšené bezpečnostní riziko (potenciálně nebezpečný stav) 

s možnými závažnými následky, ale s nepříliš velkou pravděpodobností vzniku nebo 

opakováním výskytu, resp. s ne příliš závažnými následky, ale s velkou pravděpodobností 

vzniku nebo opakováním výskytu. Požadavky na rychlost odstranění neshody není tak vysoká 

jako u kategorie 1, mnohdy je však potřeba přijmout prozatímní preventivní opatření až do 

konečného odstranění (např. dočasná změna, seznámení s rizikem, apod.). Při zjištění méně 

významné neshody se nestanovuje kořenová příčina. 
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Kategorie  3 – ostatní 

Neshody, které nespadají do Kategorie 1 a 2. Následky neshody nejsou příliš závažné, rovněž 

není příliš pravděpodobné, že nastanou. Tato kategorie neshod nevyžaduje stanovení 

kořenové příčiny a rovněž se pro ně nestanovují nápravná opatření. Provádí se jejich 

statistické vyhodnocování (v případě opakování se přesouvají do kategorie 2). 

Dokumentace požární ochrany vedená na úseku požární prevence – stávající stav 

V souladu s § 15 odst. 1 zákona o PO [9]  stanovila energetická firma s celostátní 

působností, která provozuje činnost se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím níže 

uvedený minimální rozsah předepsanou dokumentaci PO.  

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím 
nebo s vysokým požárním nebezpečím, 

b) posouzení požárního nebezpečí, 

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

d) požární řád, 

e) požární poplachové směrnice, 

f) požární evakuační plán, 

g) dokumentace zdolávání požárů, 

h) řád ohlašovny požárů, 

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 
požárních hlídek a preventistů PO, 

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 
požárních hlídek a preventistů PO, 

k) požární kniha, 

l) stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem 
na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního 
evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů. 

Zodpovědnost za zpracování a vedení výše uvedené dokumentace PO na základě 

předloženého písemného požadavku odpovědného vedoucího zaměstnance má technik PO 

lokality (může vést dokumentaci prostřednictvím preventistů PO), který zodpovídá 

za obsahovou náplň danou vyhláškou [10]. 
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4.1.3 Požární represe 

Úkoly na úseku požární represe zajišťuje oddělení Hasičský záchranný sbor Klasické 

energetiky.  Hasičský záchranný sbor podniku KE je ustaven dle § 65 a § 67 zákona o PO [9] 

a vnikl v roce 2002 spojením tehdy existujících jednotek PO v nejaderné části elektrárenské 

společnosti. V současné době je v uhelných elektrárnách klasické energetiky zřízen jeden 

HZS podniku, který je organizačně členěn na 1 centrální z 6 pobočných požárních stanic 

dislokovaných na jednotlivých OJ (Elektrárna Mělník, Elektrárna Tisová, Elektrárna 

Tušimice, Elektrárna Prunéřov, Elektrárna Počerady, Elektrána Chvaletice a Elektrárna 

Dětmarovice) (viz obrázek 6). 

 

Obrázek 6  Dislokace požárních stanic HZS KE   

V souladu rozhodnutím HZS hl. m Prahy má HZS KE početní stav 146 zaměstnanců 

určených pro výjezd, kteří zajišťují službu v nepřetržitém 4 směném provozu na 7 požárních 

stanicích. Minimální početní stav směny zaměstnanců určených pro výjezd nesmí klesnout 

pod 1 + 3. Z důvodů zajištění minimálního početního stavu směny a současně naplnění 

požadavku předpisů v oblasti pracovního práva je celkový stav jedné směny je 1 + 4. 

Značně atypickou záležitostí je zajišťování obsluhy ohlašoven požáru zaměstnanci 

bezpečnostní agentury. Zaměstnanci bezpečnostní agentury absolvují odbornou přípravu 

předepsanou pro zaměstnance zařazené do jednotky HZS podniku. Organizační uspořádání 

požární stanice v rámci HZS KE  (viz obrázek 7).  
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Obrázek 7  Typové uspořádání požární stanice HZS KE 

Jednotka HZS podniku KE není v současné době větší měrou zaitegrována do systému 

požární prevence v jednotlivých organizačních jednotkách (lokalitách) elektrárenské 

společnosti. 

5. Zhodnocení stávajícího systému 

Stávající systém zajištění požární ochrany v elektrárenské společnosti se vyvíjel velmi 

dlouho dobu a průběžně se tento systém aktualizoval. Základní slabinou současného systému 

je odděleně fungující a velmi sporadicky spolupracující požární prevence a požární represe. 

Dalším nedostatkem v současném systému je, že není zcela dořešeno plnění úkolů na úseku 

požární prevence v objektech a provozech elektrárenské společnosti, kde není ustanovena 

funkce požárního technika a ani není zřízena jednotka PO. Rizikovým momentem 

je skutečnost, že systém požární ochrany – prevence do jisté míry opomíná rizika vznikající 

při činnosti dodavatelských subjektu provozující, v mnoha případech, i činnosti se zvýšeným 

rizikem vniku požáru. Dalším negativním momentem stávajícího systému je i neochota 

spolupráce oddělení EaB, která zajišťují požární prevenci v jednotlivých lokalitách. Toto 

má za následek, že systém nefunguje zcela efektivně a v rámci požární prevence nejsou 

přenášeny poznatky a zkušenosti související se zajišťováním požární ochrany v celé 

elektrárenské společnosti. Výrazně problematickým se jeví i zajištění obsluhy ohlašoven 

požáru zaměstnanci bezpečnostní agentury. Ohlašovna požáru v rámci HZS KE plní úkoly 
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na úseku informační a koordinační podpory zasahující jednotky PO. Nízká kvalifikační 

úroveň a časté výměny obsluh ohlašovny požáru se negativně projevují na kvalitě 

a spolehlivosti zajišťovaných činnosti.  

6. Návrh nového systému zajištění požární ochrany ve 

společnosti s celostátní působností 
Cílem diplomové práce je navrhnout funkční a efektivní systém plnění povinností na úseku 

požární ochrany ve firmě s celostátní působností, která podniká zejména v oblasti výroby 

elektrické energie a teplárenství. Navržený systém musí plně akceptovat zákony, vyhlášky 

a nařízení vlády platná pro oblast požární ochrany, organizační a majetkové uspořádání, 

provozní podmínky a zásady stanovené řídící dokumentací vedené v elektrárenské 

společnosti.  

Při zpracování návrhu nového systému organizace požární ochrany autor diplomové práce 

vycházel z analýzy stávající organizace zajištění plněné povinností na úseku PO, ze zápisů 

kontrolních vnějších kontrolních orgánů, ze zjištění vnitřních auditů v oblasti bezpečností 

a požární bezpečnosti, z preventivních požárních kontrol, z hodnocení úrovně požární 

bezpečnosti, z průzkumů úrovně bezpečností organizovaných v rámci elektrárenské 

společnosti a dále autor vycházel z vlastních zkušeností získaných v průběhu pracovního 

poměru u elektrárenské společnosti.  

V oblasti požární ochrany pracuje od roku 1982, kdy nastoupil jako hasič - technik 

do tehdejšího ZPÚ EMĚ. Postupně prošel různými funkcemi v rámci ZPÚ a následně HZSp,  

kde  roce 1997 nastoupil na funkci velitele jednotky HZSp EMĚ. V roce 2001 převzal řízení 

systému požární represe v nejaderné části elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. Při organizační 

změně v systému řízení bezpečností v průběhu roku 2011 byl pověřen i řízením požární 

prevence v elektrárenské společnosti 

Po poslední organizační změně vznikl požadavek na reorganizaci systému požární ochrany 

v KE, tak aby lépe korespondoval s organizačním a řídicím systémem elektrárenské 

společnosti.  

Výrazným krokem v systému požární ochrany bylo sloučení doposud odděleně fungujících 

útvarů zajišťujících požární prevenci a represi. Současně došlo v rámci majetkových změn 

k vyčlenění Elektrárny Chvaletice do samostatné akciové společnosti, a tím i k oddělení 

stanice HZS ECH. 
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Výše uvedené organizační změny zcela logicky vyústily v požadavek na změnu 

v nastavení základních parametrů organizace a řízený činností na úseku požární ochrany 

v KE. 

V další části autor diplomové práce , přehlednou cestou, zpracoval návrh nové organizace 

požární ochrany včetně stanovení pravomocí a odpovědnosti za realizaci bezpečnostních 

požadavků a definovat rozsah bezpečnostních požadavků na úseku požární prevence i represe 

v elektrárenské společnosti. Cílem nového návrhu organizace požární ochrany je rozpracovat 

požadavky českých právních a normativních předpisů o požární ochraně do podmínek KE tak, 

aby byla zajištěna vysoká úroveň a standard požární bezpečnosti KE.  

6.1 Systém jakosti aplikovaný na úseku požární ochrany ve společnosti 

s celostátní působností 

Nový systém zajištění požární ochrany ve společnosti s celostátní působností je popsán 

v řídících dokumentech společnosti. Jedná se o soubor dokumentů, ve kterých je řešena oblast 

požární prevence i požární represe jako jeden organizační celek plnící úkoly na úseku požární 

ochrany 

Hlavním účelem řídících dokumentů je rozpracování požadavků českých právních 

a normativních předpisů o požární ochraně a doporučení auditních týmů v oblasti požární 

bezpečnosti energetických zařízení tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň požární bezpečnosti. 

Cílem požární ochrany v elektrárenské společnosti je, aby při všech procesech 

a činnostech prováděných po celou dobu provozování energetického zařízení byla zajištěna 

efektivní ochrana: 

• životů a zdraví osob, 

• energetických zařízení a majetku elektrárenské společnosti, 

• bezpečnostních systémů elektráren. 

Základním prostředkem k dosažení stanovených cílů požární ochrany je uplatňování 

principu:  

Ochrana do hloubky, jejímž cílem je eliminovat případné chyby způsobené selháním 

lidského faktoru nebo případné poruchy požárně bezpečnostních i ostatních zařízení 

s technologií. 
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Na úseku požární ochrany je „Ochrana do hloubky“ tvořena třemi bezpečnostními 

bariérami: 

a) první bezpečnostní bariéra – zabránění vzniku požáru, 

b) druhá bezpečnostní bariéra – zajistit aby požár byl co nejdříve zjištěn 

a ohlášen bezprostředně po svém vzniku a v co nejkratším čase uhašen, 

c) třetí bezpečnostní bariéra - zabránit rozšíření požáru tak, aby byly v co 

největší míře eliminovány jeho účinky na základní funkce elektrárny. 

První bezpečnostní bariéru „Ochrany do hloubky“ tvoří systém požární prevence, který 

je prioritně založen na: 

• regulovaném používání hořlavých materiálů, 

• identifikaci možných zdrojů zapálení, 

• organizaci výkonu požárně nebezpečných činností, 

• provozování spolehlivých, bezpečných a ověřených technologií, 

• dodržování technologických postupů, 

• zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných 

prostředků požární ochrany, 

• důsledné kontrolní činnosti zaměřené na dodržování pokynů, příkazů, 

nařízení, zásad a opatření na úseku požární ochrany.  

Druhou bezpečnostní bariéru „Ochrany do hloubky“ tvoří: 

• systémy spolehlivé detekce požáru, které zajišťují rychlé a adresné 

ohlášení požáru, 

• systémy automatického hašení, zkrápění, ochlazování a větrání, 

• jednotky požární ochrany (hasičský záchranný sbor podniku), kterou 

tvoří  síly a prostředky zajišťující rychlé a účinné ruční hašení. 

Třetí bezpečnostní bariéru „Ochrany do hloubky“ tvoří požárně bezpečnostními systémy 

omezujícími případné rozšíření požáru. Zde se přednostně používají tzv. pasivní požárně 

bezpečnostní systémy, tj. systémy jejichž funkčnost a spolehlivost nezávisí na dodávkách 

energie. 
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6.2 Nastavení standardu při zajištění úkolů na úseku požární ochrany 

Nový systém zajištění úkolů na úseku požární ochrance definuje základní strukturu řízení 

procesů v oblasti řízení - Požární ochrana a stanovuje základní zásady, odpovědnosti 

a pravomoci pro výkon těchto procesů. Současně musí nový standard akceptovat systém 

jakosti aplikovaný v oblasti požární ochrany 

Cílem standardu v oblasti PO je stanovit relevantní bezpečnostní zásady a opatření 

a zajistit jejich plnění tak, aby byla zajištěna účinná ochrana života a zdraví osob, 

energetických zařízení a ostatního majetku společnosti před požáry. 

Nový systém zajištění požární ochrany bude závazný pro všechny zaměstnance a dotčené 

útvary společnosti s celostátní působností, kteří vykonávají činnosti s vlivem na požární 

bezpečnost. Dále bude závazný i pro smluvní partnery zajišťující některé činnosti na základě 

smluvních ujednání  

V rámci nastavení nového systému je nově modifikována stávající organizační struktura 

útvarů zajišťujících plnění povinností na úseku požární ochrany (viz obrázek 8). 

 

Obrázek 8  Organizační schéma - nová organizace požární ochrany 



 24 

Základní rysy nově navrženého systému: 

 Systém požární ochrany je nedílnou součástí bezpečnosti celé společnosti, 

 útvar PO KE je začleněn do útvaru Fyzická ochrana a požární ochrana, 

 požární ochrana v KE je integrována do jednoho organizačního útvaru plnící úkoly 

na úseku požární prevence a represe v části KE, 

 útvar PO KE zajišťuje plnění úkolů na úseku PO i v lokalitách kde není zřízeno 

pracovní místo technika požární nebo jednotka PO, 

 jednotka požární ochrany plní i úkoly při likvidaci následků mimořádných událostí 

vzniklých při podnikatelské činnosti energetické společnosti, 

 v lokalitě ve která je zřízena jednotka HZS KE jsou technici požární ochrany přímo 

podřízení veliteli stanice HZS KE (viz obrázek 9) , 

 v lokalitách bez jednotky HZS KE jsou technici požární ochrany podřízení přímo 

vedoucímu útvarek PO (veliteli jednotky HZSp KE), 

 plnění povinností na úseku požární ochrany jsou přeneseny i na smluvní partnery, 

kteří se s vědomím elektrárenské společnosti pohybují v jejich areálech 

Základním přínosem nově nastavovaného systému zajištění požární ochrany je, že 

jednotlivé složky zajišťující požární ochranu budou integrovány do jednoho organizačního 

celku a tím bude zajištěna přenášení zkušeností na úseku požární ochrany v režimu on – line 

do celé elektrárenské společnosti. Smyslem navrhované změny je zajištění funkčního 

a efektivního systému plnění úkolů na úseku požární ochrany. 

 

 

Obrázek 9  Organizační schéma – stanice HZS KE  k 1.1.2012  
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6.2.1 Systém řízení požární ochrany 

Řízení požární ochrany je součástí systému řízení celé elektrárenské společnosti. Tento 

systém řízení slouží ke stanovování a naplňování vize, politik a cílů společnosti a k vytváření 

prostředí k jejich dosažení. Při řízení společnosti je mj. uplatňován systém procesního řízení. 

Procesní řízení spočívá v nastavení procesů, ve kterých se činnosti ve společnosti realizují, 

v přiřazení garantů, definování a zavedení procesů do praxe, měření a zlepšování procesů 

na základě dosažených výsledků. Každý proces má cíl, který vychází ze strategických cílů 

společnosti.  

Součástí řízení elektrárenské společnosti je i řízení bezpečností, které je neoddělitelnou 

součástí jakéhokoliv řídícího procesu a je provázáno se všemi ostatními procesy, jak na straně 

vstupů, tak na straně výstupů (viz obrázek 10). Významnými vstupy jsou také požadavky 

a podmínky vnějšího prostředí ČEZ, a. s.  

 

 

Obrázek 10  Provázaní řídícího systému s ostatními procesy- strana vstupů i výstupů 

Procesní řízení je aplikováno na stávající systém zajištění požární ochrany, a musí být 

aplikováno i na nově navrhovaný systém řízení a organizace požární ochrany. Je samozřejmé, 

že tento proces je rozpracován do několika tzv. sub-procesů, které budou v případě nově 

navrženého systému přesně definovány v řídící dokumentaci. Řídící dokumentace bude mít 

strukturu směrnic, pracovních postupů a metodik. Pro zajištění úkolů na úseku PO 

u smluvních partnerů elektrárenské společnosti budou základní povinnosti zapracovány to 

řídící dokumentace – sdílené dokumentace [32] .  
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Řídící dokumentace implementuje bezpečnostní požadavky v oblasti PO a dále definuje 

systém kontrolní činnosti na úseku PO. Kontrolní činnost na úseků požární ochrany má 

za úkol ověřit dodržování a plnění bezpečnostních požadavků na úseku PO. Vývojový 

diagram znázorňuje jak jednotlivé sub-procesy postupují v rámci procesu zajištění úkolů na 

úseku požární ochrany (viz obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11  Diagram sub-procesů v rámci řízení procesu požární bezpečnosti 

7. Bezpečnostní požadavky požární ochrany v KE 

7.1 Stanovení bezpečnostních požadavků požární ochrany  

Garant 
procesu 

Manažer útvaru fyzická ochrana a požární ochrana 

Proces 

Stanovení bezpečnostních požadavků PO - proces stanovuje a aktualizuje 
bezpečnostní požadavky PO a stanovuje zásady a odpovědnosti pro jejich 
uplatňování v praxi. 

Vstup 

Hodnotící zprávy PO - zpětná vazba hodnocení účinnosti řízení požární 
ochrany; obsahuje výsledky analýz kontrolní činnosti v oblasti PO a návrhy 
řešení v případě významných nebo opakujících se neshod PO,  
Předpisy PO - legislativní a normativní předpisy; bezpečnostní návody 
a doporučení závěry auditů. 

Výstup 
Bezpečnostní požadavky PO - soubor bezpečnostních požadavků PO 
(viz kapitola 7.3 a kapitola 7.4 diplomové práce)  

Klíčové 
indikátory 

Požáry - počet požárů vzniklých v lokalitě,  
Nápravná opatření PO od SOD - počet nápravných opatření PO uložených 
orgány SOD 
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7.2 Ověřování plnění  bezpečnostních požadavků PO 

Garant 
procesu 

Manažer útvaru fyzická ochrana a požární ochrana 

Proces 

Ověřování plnění bezpečnostních požadavků PO - příprava a realizace 
plánovaných a mimořádných kontrol dodržování bezpečnostních požadavků 
PO, vypořádání zjištěných neshod, analýza kontrolní činnosti v oblasti PO 
a vyhodnocení úrovně požární bezpečnosti 

Vstup 
Bezpečnostní požadavky PO - soubor bezpečnostních požadavků PO 
(viz kapitola 7.3 a kapitola 7.4 diplomové práce) 

Výstup 
Hodnotící zprávy PO - zpětná vazba hodnocení účinnosti řízení požární 
ochrany; obsahuje výsledky analýz kontrolní činnosti v oblasti PO a návrhy 
řešení v případě významných nebo opakujících se neshod PO 

Klíčové 
indikátory 

Opakované neshody PO - počet opakování jednoho typu neshody,  
Neodstraněné neshody PO v termínu - počet neodstraněných neshod PO 
ve stanoveném termínu 

7.3 Bezpečnostní požadavky požární prevence 

7.3.1 Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení PO 

Požadavky: 

1. Každá osoba pohybující se v prostorách KE a lokality Praha je povinna počínat si 

tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob 

a majetek, zejména při: 

 manipulaci s otevřeným ohněm; 

 skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a materiálů; 

 používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. 

2. Každý je povinen při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných 

událostí poskytovat přiměřenou osobní a věcnou pomoc, nevystaví-li se tím 

vážnému ohrožení anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost. 

3. Každý je povinen v souvislosti se vznikem a zdoláváním požáru: 

a) ohlásit neodkladně na ohlašovnu požárů zjištěný požár nebo zabezpečit jeho 

ohlášení a rovněž tak i každé nežádoucí zahoření i kdyby bylo již v zárodku 

zlikvidováno; osoba, která oznamuje vznik požáru nebo nežádoucí zahoření 
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musí vyčkat u telefonního přístroje na zpětný dotaz; při oznamování je nutné 

uvést tyto základní údaje: 

 kdo volá; 

 kde hoří; 

 co hoří; 

 číslo telefonu, ze kterého je voláno. 

b) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 

c) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho 

šíření, 

d) poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele 

zásahu, velitele jednotky PO. 

4. Seznámit se s dokumentací požární ochrany platnou pro příslušné pracoviště 

a dodržovat zásady v této dokumentaci stanovené. Jedná se zejména o: 

 požární poplachové směrnice; 

 požární evakuační plán objektu; 

 požární řád. 

5. Požárně nebezpečné činnosti a ostatní činnosti, které by mohly vést ke vzniku 

požáru mohou být prováděny pouze osobami s příslušnou odbornou způsobilostí 

a kvalifikací (např. svářečský průkaz). 

6. Na pracovišti a v užívaných prostorech udržovat pořádek a čistotu. 

7. Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti 

výrobků a zařízení. 

8. Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany, respektovat 

a nepoškozovat bezpečnostní značení. 

9. Seznámit se s rozmístěním a se způsobem použití požárně bezpečnostních zařízení 

a věcných prostředků požární ochrany instalovaných na pracovištích a v užívaných 

prostorech. 

10. Nepoškozovat požárně dělící konstrukce (požární stěny, požární stropy, požární 

přepážky), požární uzávěry (požární dveře, požární poklopy), systémy a prvky 
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zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí (protipožární obklady, 

nátěry, nástřiky), požární utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi (požární 

ucpávky). 

11. Nezneužívat a nepoškozovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 

požární ochrany (požární hydranty, hasicí přístroje, EPS, SHZ, požární klapky 

apod.). 

12. Neprodleně oznamovat příslušnému vedoucímu zaměstnanci poškození nebo ztrátu 

hasicího přístroje instalovaného na pracovišti nebo v užívaných prostorech. 

Za ztrátu je považován buď prázdný držák hasicího přístroje nebo nepřítomnost 

hasicího přístroje na označeném stanovišti. 

13. Každé použití hasicího přístroje neprodleně nahlásit vedoucímu zaměstnanci, který 

zajistí výměnu použitého hasicího přístroje. 

14. Hasicí přístroj je možno používat pouze na účely, pro které byl vyroben, 

tzn. k hašení požáru a není povoleno jej používat pro jiné účely. 

15. Důsledně dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazená místa. 

16. Důsledně dodržovat povinnost uzavírání požárních uzávěrů (požární dveře, požární 

poklopy). 

17. Udržovat volné (nesnižovat průchodnost ukládáním např. zařízení, materiálů ap.: 

a) příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, 

b) únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům, 

c) přístupy k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, 

topení a produktovodů, 

d) přístupy k věcným prostředkům PO a k místům ručního ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení. 

18. Vypalování porostů a jakékoli spalování materiálu je v prostorech KE zakázáno. 

7.3.2 Požadavky na odbornou kvalifikaci 

Požadavky jsou na odbornou kvalifikaci jsou stanoveny ŘD závaznou pro všechny 

zaměstnance elektrárenské společnosti. Součástí řídící dokumentace jsou i „Výcvikové 

programy“, které definují minimální rozsah školení a odborné přípravy, cílovou skupinu 
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zaměstnanců, formu školení, požadavky na školitele a ověřovatele, periodu školení, způsob 

vyhodnocení a dokumentaci o realizovaném školení (viz příloha 1).  

Základní rozsah výcvikových programů v oblasti PO: 

• Školení zaměstnanců o požární ochraně 

• Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně 

• Odborná příprava preventisty požární ochrany 

• Školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu 

a v mimopracovní době 

• Odborná příprava požární hlídka 

• Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek 

• Odborná příprava – Požární dohled 

7.3.3 Požadavky na údržbu, kontroly a opravy 

Požadavky: 

Vymezit požadavky na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, 

pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo 

posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

DRUH REVIZE A KONTROLY LHŮTA  PŘEDPIS 

Elektrické nářadí  viz předpis ČSN 33 1600 

Elektrické spotřebiče  viz předpis ČSN 33 1610 

Elektrické zařízení – objekt - revize viz předpis ČSN 33 1500 

Hromosvody – revize viz předpis ČSN 33 1500 

Komíny viz předpis NV Č.  91/2010 Sb. 

7.3.4 Preventivní požární prohlídky 

Požadavky:  

Zjistit stav zabezpečení PO v objektech a zařízeních lokality, způsob dodržování 

podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených 

předpisy o PO formou preventivních požárních prohlídek. 
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Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných neshod od žádoucího 

stavu. Lhůty k odstranění zjištěných požárních neshod navrhuje osoba provádějící 

preventivní požární prohlídku. 

Preventivní požární prohlídky provádí zaměstnanec s kvalifikací odborně způsobilé osoby 

v PO v souladu s vyhláškou o PO č. 246/2001 Sb. [10] 

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních lokality: 

 v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce, 

 v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců, 

 v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního 

nebezpečí, nejméně jednou za 12 měsíců. 

Výše uvedené lhůty mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí 

nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti nebo na základě nařízení kraje. 

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy nebo 

záznamem o kontrole. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán 

bezprostředně po jejím provedení a musí být vždy doplněn konkrétním porušením 

legislativy ČR, ŘD ČEZ, lokality, normy EMS, BP atd. Nelze-li prokázat konkrétní 

porušení, musí být nálezy definovány jako doporučení ke zlepšení. Doporučuje se neshody 

vždy evidovat i do elektronické knihy kontrol. 

7.3.5 Cvičný požární poplach 

Požadavky: 

Na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo na základě 

stanovení podmínek požární bezpečnosti musí být nejméně jednou ročně proveden cvičný 

požární poplach, za účelem prověření účinnosti opatření uvedených v požárních 

poplachových směrnicích případně požárního evakuačního plánu.  

Vyhlášení cvičného požárního poplachu musí být předem oznámeno příslušnému 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. 
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Cvičný požární poplach se vyhlašuje telefonicky nebo přes čidla EPS. Vyhlášení cvičného 

požárního poplachu zajišťuje technik PO v lokalitě. 

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném 

pracovním vztahu k provozovateli činnosti. 

Vyhodnocení cvičného požárního poplachu včetně záznamu do požární knihy nebo 

v samostatném záznamu provede technik požární ochrany. 

7.3.6 Ohlašovny požárů 

Požadavky:  

Na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo na základě stanovení 

podmínek požární bezpečnosti musí být zřízeny ohlašovny požáru. 

K zajištění provozu ohlašovny požárů musí být zpracován Řád ohlašovny požárů. Řád 

ohlašovny požárů musí být uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah musí být součástí 

školení obsluhy ohlašovny požárů. 

7.3.7 Požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení instalovaných a používaných v KE (viz příloha 2). 

Požadavky: 

1. U instalovaných požárně bezpečnostních zařízení musí být prokázána jejich 

provozuschopnost. Provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení se prokazuje: 

 dokladem o montáži, dokladem o funkční zkoušce, dokladem o údržbě 

a opravách, dokladem o kontrole provozuschopnosti, 

 u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje 

také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha). Stejným 

způsobem se prokazuje provozuschopnost i u dalších požárně bezpečnostních 

zařízení, stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce. 

2. V případě dočasné neprovozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení musí být 

zajištěno zřetelné označení nezpůsobilosti tohoto zařízení a neprodlené oznámení 
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o jeho neprovozuschopnosti technikovi PO. Následně musí být stanovena 

a realizována odpovídající náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 

3. Při projektování, popřípadě zpracování podrobnější dokumentace, montáži a kontrole 

provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při 

provádění kontrol, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou 

a hasicích přístrojů, musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky 

stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací 

výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. 

4. Osoba, která příslušnou činnost podle předchozího bodu 3. provedla, odpovídá 

za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky 

stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací 

výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. 

5. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicích 

přístrojů musí obsahovat náležitosti dle § 7, odst. 8 a § 9 písm. 8 vyhl. MV ČR 

č. 246/2001 Sb [10]. 

6. Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení musí být prováděny 

ve stanovených periodách (viz příloha 2). 

Věcné prostředky požární ochrany 

Požadavky: 

1. Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů musí být prováděny s periodou 

minimálně 1 x za rok. 

2. Provádět prohlídku hasicích přístrojů v intervalu přibližně 30 dnů. O prohlídce 

provádět záznamy. Periodické prohlídky se musí provádět s cílem zjistit zda: 

 je hasicí přístroj umístěn na určeném místě; 

 je přístup k hasicímu přístroji volný, zda je hasicí přístroj viditelný a jeho návod 

k používání je viditelný při pohledu na hasicí přístroj; 

 je návod k používání čitelný; 

 nejsou plomby a indikátory spouštění porušeny nebo zda nechybí; 

 je hasicí přístroj plný (vážením nebo zdvižením); 
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 není hasicí přístroj zjevně poškozen, zkorodován, zda je těsný nebo zda je hubice 

nebo proudnice průchozí; 

 jsou údaje tlakoměru nebo indikátor, pokud jsou použity, v provozním rozsahu 

nebo poloze. 

V případě zjištění nedodržení výše uvedených podmínek musí zaměstnanec učinit 

okamžitá opatření k nápravě. 

3. Kontroly provozuschopnosti ostatních věcných prostředků požární ochrany musí být 

prováděny v periodách stanovených v technických předpisech, resp. v průvodní 

dokumentaci výrobce. 

7.3.8 Požárně nebezpečné činnosti 

Požadavky na provádění požárně nebezpečných činností nebo činností s nebezpečím 

výbuchu (viz příloha 4) 

7.3.9 Tepelné spotřebiče 

Požadavky: 

1. Používat pouze tepelné spotřebiče vyrobené oprávněným výrobcem a schválené pro 

používání v ČR. 

2. Používání soukromých a neevidovaných tepelných spotřebičů je v lokalitách KE 

a lokality Praha   z a k á z á n o . 

3. Používání plynových spotřebičů a spotřebičů na tuhá nebo kapalná paliva je 

v objektech a prostorech KE a lokality Praha z a k á z á n o . Výjimku tvoří 

spotřebiče, které jsou součástí stavebních a technologických celků, a které byly 

schváleny projektovou dokumentací a topidla, která se používají ve výjimečných 

případech v zimním období a např. pro vysoušení vyzdívek na kotlích. Používání 

těchto spotřebičů musí schválit technik PO lokality. 

4. Za technický stav, provádění kontrol, revizí a požární bezpečnost těchto spotřebičů 

odpovídá zaměstnanec, který tyto spotřebiče má přiděleny jako součást své hmotné 

odpovědnosti odpovědný zaměstnanec. 
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5. Odpovědný zaměstnanec odpovídá za provedení seznámení uživatelů těchto 

spotřebičů s návodem výrobce na bezpečnou obsluhu a bezpečné zacházení 

s jednotlivými spotřebiči. 

7.3.10 Hořlavé kapaliny 

Požadavky: 

1. Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo 

kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny skladovat pouze v prostorách, 

které jsou k tomuto účelu určeny. 

2. Obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny nápisem 

upozorňujícím na jejich obsah. Totéž se vztahuje na obaly a nádrže, pokud nejsou 

zbaveny zbytků hořlavých kapalin. U nádrží podzemních a zapuštěných se označení 

provádí tabulkou umístěnou v bezprostřední blízkosti nádrže. Požadavek se nevztahuje 

na náplně ve strojích a zařízeních.  

3. Pro přechodné označení obalů a nádrží lze použít tabulku nebo visačku. Tento způsob 

lze využít jen tehdy, pokud nehrozí stržení nebo zaměnění tohoto označení. 

4. Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být opatřeny bezpečnostním značením 

a musí být zabezpečeny proti: 

 nekontrolovatelnému kontaktu hořlavé kapaliny a jejích par s potenciálním 

zdrojem zapálení, 

 nekontrolovatelnému kontaktu hořlavé kapaliny s jinou hořlavou látkou nebo 

hoření podporující látkou (s výjimkou vzdušného kyslíku) nebo s látkou, pokud by 

v důsledku tohoto kontaktu došlo k vývinu tepla jako možným zdrojem vznícení. 

5. Potřísněné látky použité k odstranění rozlitých hořlavých kapalin musí být odstraněny 

na bezpečné místo, kde nemohou způsobit požár. Nesmí být uloženy v prostorech 

s výskytem hořlavých kapalin. 

6. Hořlavé kapaliny nikdy nevylévat do kanalizace. 

7. Pokud není možné pro určitou práci použít nehořlavou kapalinu, musí být k dispozici 

základní požárně technické charakteristiky použité hořlavé kapaliny, doložené 

bezpečnostním listem. 
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7.3.11 Elektrická pájedla 

Požadavky: 

1. Před zahájením práce s elektrickým pájedlem se zkontroluje izolace přívodního 

elektrického vodiče.  

2. Při práci se pájedlo ukládá na tepelně izolovanou podložku tak, aby způsob odložení 

vylučoval jeho samovolné sklouznutí či stržení.  

3. Nevychladlé pájedlo a pájedlo v provozu nelze ponechat bez dozoru.  

4. Po ukončení práce je třeba pájedlo odpojit od zdroje elektrické energie a uložit 

na určené místo.  

7.3.12 Skladování a používání hořlavých materiálů a požárně 

nebezpečných látek 

Požadavky: 

1. Celkové požární zatížení v požárních úsecích musí být udržováno v rozsahu hodnot 

stanovených projektem a v rozsahu hodnot stanovených legislativními 

a technickými předpisy. 

2. Množství přechodného hořlavého materiálu v požárních úsecích musí být 

minimalizováno a jeho použití musí být omezeno pouze na nezbytně nutnou dobu. 

3. Neodkladně odstraňovat přebytečné, nepotřebné a použité hořlavé a požárně 

nebezpečné látky a materiály z pracovišť, prostorů a objektů KE a lokality Praha 

4. Dodržovat zákaz ukládání (skladování) hořlavých látek a materiálů mimo k tomuto 

účelu vyčleněné prostory a sklady. 

7.3.13 Skladování tuhých paliv 

Požadavky: 

Při skladování tuhých paliv je z hlediska PO nutné dodržet tyto základní podmínky: 

1. Skladovat paliva na upravené ložné ploše.  

2. Na nezhutněné hromadě skladovat jen paliva stejného druhu. 
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3. Dodržovat výšku nezhutněných hromad pro hnědá uhlí a černá uhlí prachová 

a těžná 4 m a černá uhlí tříděná a praná max. 6 m. V případě zhutňování paliva 

dodržovat max. výšku hromady paliva 30 m a šířku horní základny 150 m. 

4. Na mechanizované skládce uhlí omezit přístup vzduchu zhutněním hromad 

a utěsněním povrchu. 

5. Pravidelně kontrolovat teplotu uvnitř hromad. 

6. Vést záznamy o stavu a pohybu skladovaného paliva. 

7. Je zakázáno vkládání větracích trubek a průduchů do hromad paliva. 

7.3.14 Tlakové lahve a hadice autogenních souprav 

Požadavky: 

1. Tlakové nádoby lze skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny. 

V objektech a provozech KE a lokality Praha mohou být uloženy a používány pouze 

povolené počty a druhy tlakových lahví. 

2. Místnosti, ve kterých jsou umístěny povolené tlakové lahve musí být na vstupech 

označeny bezpečnostní tabulkou „TLAKOVÉ LAHVE“ s uvedením počtu 

tlakových lahví a druhem plynů, které jsou v nich umístěny. 

3. Místnosti a prostory, ve kterých jsou umístěny provozní a zásobní lahve musí být 

větratelné. Zásobní lahve opatřené snímatelným kloboučkem, musí mít tento 

klobouček nasazený. 

4. Denně po ukončení činností musí být tlakové lahve a svařovací soupravy umístěny 

na vyhrazené místo. 

5. Tlakové lahve je nutno chránit před nárazem a teplem. Tlakové lahve musí být 

vhodným způsobem zajištěny proti pádu.  

6. Je zakázáno umisťovat provozní a zásobní lahve ve sklepích a suterénních 

prostorech, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách, chodbách 

a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních 

zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, šachtách, kanálech, místnostech určených 

ke spaní, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětratelných a obtížně 

přístupných prostorech a na veřejně přístupných místech. 
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7. Tlakové lahve je povoleno přepravovat pouze na odpružených vozidlech. Při 

přepravě musí být uloženy na pevné ložné ploše, ventily v jednom směru, zajištěny 

proti pohybu a chráněny před poškozením a znečištěním. Ventily musí být uzavřené 

a chráněné ochrannými kloboučky. Plné lahve musí být chráněny před působením 

slunečního záření. 

8. Během svářečských prací nesmí být lahve umístěny v přepravních klecích. 

9. Při práci na jednom pracovišti s více soupravami na plamenné sváření, musí být 

mezi jednotlivými soupravami dodržena vzdálenost minimálně 3 metry nebo musí 

být soupravy vzájemně odděleny pevnou nehořlavou stěnou. 

10. Svářecí pracoviště v místech s nebezpečím požáru hořlavých látek ohraničit 

nehořlavou zástěnou (kde je to prostorově možné) zajišťující záchyt žhavých okují. 

11. Je zakázáno mazat uzávěry tlakových lahví mazat tukem. 

12. Skladování tlakových nádob musí být provedeno v souladu s ČSN 078304 a pro 

skladování a dopravu musí být zpracovány pokyny k obsluze včetně bezpečnostních 

zásad. 

13. Na pracovišti umisťovat tlakové lahve ve vzdálenosti minimálně 1 metr 

od ohřívacích těles a minimálně 3 metry od zdrojů otevřeného ohně. Povrchová 

teplota tlakových lahví nesmí překročit 50°C (u methylchloridu 25°C). 

14. Tlakové lahve se nesmějí přepravovat společně s hořlavými kapalinami, s látkami 

výbušnými nebo s předměty plněnými výbušnými látkami. 

15. Při přepravě zdvihacími zařízeními (jeřáby apod.) musí být tlakové lahve umístěny 

v přepravních klecích. 

16. Hadice se mohou používat jen na plyn, pro který jsou určeny výrobcem. 

17. Připevnění hadic na hadicové spojky se musí provést jen svěrkami vyrobenými pro 

tento účel. 

18. Hadice se musí chránit před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. 

19. Hadice musí být těsné, v případě poškození se musí hadice bezodkladně vyměnit. 

20. Jednou za tři měsíce musí být provedena nejvyšším pracovním přetlakem  (acetylén 

0,15 MPa, kyslík 0,8 – 1,5 MPa) zkouška těsnosti hadic a těsnosti spojů ponořením 
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do vody nebo vodou s pěnotvornými prostředky neobsahující mastnoty, 

např. mýdlovou vodou. 

7.3.15 Kouření 

Požadavky: 

1. V lokalitách KE a lokalitě Praha platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa. Tento 

zákaz se vztahuje i na prostory zastávek autobusů na pozemcích ČEZ, a. s. 

2. Vyhrazené místo pro kouření musí splňovat: 

a) V prostoru kuřárny musí být na viditelném místě vyvěšena bezpečnostní tabulka 

(např. tab. 002 dle ČSN ISO 7001 „KOUŘENÍ POVOLENO“). 

b) Pro ukládání nedopalků musí být kuřárny vybaveny nehořlavými popelníky. 

c) Místo pro kouření zřízené na únikových cestách nesmí vytvářet překážky 

pro únik osob. 

d) Místo pro kouření zřízené v chráněných únikových cestách nesmí být, kromě 

popelníků, vybaveny žádným zařízením (lavice, židle, police ap.). 

e) Popelníky musí být v rámci úklidu vysypávány a jejich obsah musí být vynášen 

mimo objekt do odpadkových kontejnerů. 

f) Vysypávání popelníků do PVC pytlů a jiných hořlavých nádob nebo 

odpadkových košů je   p ř í s n ě  z a k á z á n o . 

7.3.16 Požárně bezpečnostní značení 

Požadavky: 

1. Místnosti, pracoviště a ostatní místa stanovená příslušným útvarem PO musí být označeny 

příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární 

ochraně. 

2. Prostory a místa, ve kterých se nacházejí požárně bezpečnostní zařízení a věcné 

prostředky požární ochrany musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami, 

tabulkami a pokyny. 
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7.3.17 Opatření pro případ vypnutí čidel EPS a nezpůsobilosti PBZ 

Požadavky: 

1. Po dobu vypnutí čidel EPS je nutné přijmout náhradní opatření, která musí 

minimálně obsahovat: 

a) zabezpečení kontroly místnosti(í), prostoru(ů), ve kterých je vypnuta EPS 

po celou dobu jejího vypnutí, 

b) zajištění dostupnosti spojovacích prostředků pro vyhlášení požárního poplachu, 

c) zajištění hasicích prostředků pro prvotní lokalizaci požáru, 

d) zabezpečení dalších protipožárních opatření dle rozhodnutí technika PO lokality. 

2. Zajištění (neprovozuschopnost) PBZ musí být oznámeno příslušné pobočné stanici 

PO a v EPO, ELE a EHO technikovi PO lokality.  

3. Po dobu zajištění (neprovozuschopnosti) PBZ je nutné přijmout ze strany technika 

PO lokality náhradní organizační popřípadě technická opatření.  

7.3.18 Dokumentace požární ochrany 

Požadavky: 

Legislativní předpisy o požární ochraně stanovují povinnost zpracovávat předepsanou 

dokumentaci požární ochrany a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. 

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti 

provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených 

předpisy o požární ochraně. 

Požadavky: 

1. V KE a v lokalitě Praha musí být zpracována a vedena dokumentace požární ochrany 

ve stanoveném rozsahu (viz příloha 3). 

Za doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících 

se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností se považují: 

a) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, 

b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách, 
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c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností, 

d) doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení 

objektů (zvýšenou požární odolnost, sníženou hořlavost apod.), 

e) základní požárně technické charakteristiky látek, 

f) provozní předpisy, 

g) technologické postupy, 

h) pracovní postupy, 

i) operativní programy, 

j) doklady o odborné způsobilosti, 

k) požárně bezpečnostní řešení, 

l) technické a odborné pomoci. 

2. Kontrola dokumentace požární ochrany č. 1 až č. 7 (viz příloha 3), včetně záznamu o 

výsledku kontroly, se provádí nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo 

po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. 

3. Požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány musí být 

zveřejněny na viditelném a trvale přístupném místě, stanoveném technikem PO 

lokality. 

7.3.19 Hlášení požárů v KE 

Požadavky: 

Hlášení požárů v KE musí být provedeno v souladu s Řádem ohlašovny požárů, který 

zpracovává technik PO lokality dle šablony Řádu ohlašovny požárů. 

Každý požár, u kterého jsou škody na majetku nebo při zranění nebo smrti ohlásí technik 

PO (případně SI, v EVD dispečer) bez zbytečného odkladu (telefonicky v mimopracovní 

době nebo tzv. spěšným hlášením v pracovní době (viz příloha 5): 

 řediteli OJ a v případě jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti zastižení jeho zástupci; 

 veliteli pobočné stanice PO   nebo technikovi PO lokality; 

 VÚ PO KE; 
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 v případě úrazu v souvislosti s výstavbou nebo obnovou zdrojů i ŘS výstavba 

a obnova zdrojů v tuzemsku a vedoucímu příslušného projektového týmu. 

7.4 Bezpečnostní požadavky požární represe 

7.4.1  Hasičský záchranný sbor KE 

 V souladu se závěry posouzení požárního nebezpečí akciové společnosti je ustavena 

jednotka požární ochrany. Dle ustanovení § 65 a § 67 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně má tato jednotka 

charakter jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Hasičský záchranný sbor 

podniku je organizační složkou útvaru PO KE (viz obrázek 8). 

 Hasičský záchranný sbor podniku je dislokován na pobočných stanicích PO KE  

jednotlivých lokalit.  

 Výkonem služby zaměstnanců společnosti zařazených do jednotky požární ochrany 

se podle § 70 zákona o požární ochraně rozumí veškerá činnost směřující 

k předcházení požárům a při jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom 

a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární 

ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení [11].  

 Hasičský záchranný sbor podniku plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených 

právními předpisy  a řídící dokumentací elektrárenské společnosti. 

 Hasičský záchranný sbor podniku při plnění svých úkolů spolupracuje se správními 

úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při 

vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud 

tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů. 

7.4.2 Organizační systém HZS KE navazující na systém řízení v KE 

 V organizační struktuře ČEZ, a. s.,  je HZS KE organizační složkou do útvaru PO  

KE a plní úkoly na úseku požární represe a havarijní připravenosti viz Obrázek 8. 

 Útvar PO KE je organizačně začleněn do útvaru FO a PO.  

 HZS KE je dále organizačně členěn na pobočné stanice HZS KE jednotlivých lokalit. 
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 Vedoucí útvaru PO KE je přímo podřízen manažerovi útvaru FO a  PO. 

 Velitel pobočné stanice PO je přímo podřízen vedoucímu útvaru PO KE. 

 Velitel hasičského družstva je přímo podřízen veliteli stanice PO  

 Ostatní zaměstnanci jsou při výkonu služby podřízení veliteli hasičského družstva. 

7.4.3 Vnitřní organizace HZS KE 

HZS KE tvoří požární technika a věcné prostředky požární ochrany a velitelem 

jednotky stanovený počet zaměstnanců společnosti zařazených do jednotky HZS KE. 

Minimální početní stav jednotky HZS KE a obsazení stanic HZS KE v jednotlivých 

lokalitách vychází ze schváleného posouzení požárního nebezpečí. 

Podrobnější specifikaci vnitřní organizace HZS KE stanoví § 4 vyhlášky MV ČR 

č. 247/2001 Sb.  [11] 

7.4.4 Režimy řízení v HZS KE 

Výkon služby v HZS KE probíhá ve dvou režimech: 

 organizační řízení 

Organizačním řízením se rozumí činnosti vedoucí k dosažení stálé organizační, 

technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany při plnění úkolů 

požární jednotky. V režimu organizačního řízení jednotka podléhá řídící pravomoci 

velitele požární jednotky [11]. 

 operační řízení 

Operačním řízením se rozumí činnost požární jednotky od přijetí zprávy 

o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, 

přes provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách 

a jiných mimořádných událostech, až po návrat sil a prostředků požární ochrany zpět 

(na základnu). V režimu operačního řízení požární jednotka podléhá řídící pravomoci 

orgánu, řídícího zásah při požáru, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. 

Tímto řídícím orgánem je velitel HZS KE nebo velitel stanice HZS KE a v jejich 

nepřítomnosti velitel družstva. Při společném zásahu více požárních jednotek je požární 

jednotka hasičského záchranného sboru podniku nejvyšší zasahující požární jednotkou a její 

velitel je velitelem zásahu [11].  
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7.4.5 Výkon služby v HZS KE 

 Výkon služby v HZS KE je organizován ve čtyřsměnném nepřetržitém režimu. 

Systém směn má charakter nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.  

 Délka směny je vnitřním řídícím dokumentem stanovena na 12 hodin. 

 Výkon služby je v celém HZS KE zajišťován dle jednotného harmonogramu směn. 

Podrobnosti harmonogramu pracovní doby pro zaměstnance HZS KE stanoví 

příslušná řídicí dokumentace. 

 Při výkonu služby jsou při zadávání pracovních úkolů používány rozkazy a pokyny. 

 Zvláště důležitý rozkaz nebo pokyn vydává velitel jednotky PO písemně. 

Při nebezpečí z prodlení vydá rozkaz a potom uvědomí výše jmenované orgány. 

Netýká se rozkazů u zásahu, protože velitel zásahu nese odpovědnost za řízení zásahu 

a rozhodne po zvážení podmínek s konečnou platností. 

 Podle svého funkčního zařazení mohou být zaměstnanci společnosti zařazeni 

do hasičských jednotek navzájem buď nadřízenými nebo podřízenými. Nadřízení 

mají právo dávat podřízeným rozkazy nebo pokyn a jsou povinni kontrolovat jejich 

provedení. Podřízení jsou povinni se těmito rozkazy a pokyny řídit. 

 Na každém stupni řízení je určen velitel, který řídí a kontroluje skupinu zaměstnanců 

společnosti zařazených do HZS KE v plnění předepsaných a uložených úkolů. 

Splnění úkolů hlásí tito zaměstnanci osobně svým nejbližším nadřízeným. 

 Specifická úloha HZS KE v ochraně lidských životů a majetku předpokládá vysokou 

pracovní kázeň všech zaměstnanců společnosti pracujících v tomto útvaru. V případě 

zapojení ostatních zaměstnanců společnosti i dalších dodavatelských subjektů 

do činnosti při odstraňování následků havárií či živelných katastrof je tato pracovní 

kázeň vyžadována velitelem zásahu i u všech osob účastnících se likvidace krizové 

situace. 

7.4.6 Odborná způsobilost zaměstnanců společnosti zařazených do HZS 

KE 

 Zaměstnanci společnosti zařazení do jednotky PO mohou své funkce vykonávat jen 

s požadovanou odbornou způsobilostí. 

 Odborná příprava u všech zaměstnanců společnosti zařazených do HZS KE 

je organizována v souladu s § 72 zákona o požární ochraně[10]. 
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 Odborná příprava k získání odborné způsobilosti u všech zaměstnanců společnosti 

zařazených do HZS KE je organizována v souladu s § 34 a 35 vyhlášky MV ČR 

č. 247/2001 Sb. [10] 

Požadavky na rozsah odborné způsobilosti pro jednotlivé funkce u HZS KE jsou 

stanoveny ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru České republiky a náměstka ministra vnitra. 

7.4.7 Zajištění pravidelné odborné přípravy (školení a výcviku) HZS KE 

Zaměstnanci společnosti zařazeni do HZS KE jsou povinni se zúčastňovat pravidelné 

odborné přípravy v souladu s § 36 – 39 vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb. [10]. 

Pravidelná odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, taktický výcvik a tělesnou 

přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport. 

Základní zásady při zajištění odborné přípravy 

 Pravidelné odborné přípravy se zúčastňují všichni zaměstnanci společnosti 

zařazeni do HZS KE. 

 Odborná příprava zahrnuje: 

a) získávání a prohlubování odborných znalostí, 

b) tělesnou přípravu, 

c) prověřovací a taktické cvičení. 

 Základní zaměření odborné přípravy stanoví pro kalendářní rok ministerstvo 

vnitra. Podle tohoto zaměření se v jednotce zpracuje plán odborné přípravy, 

v němž se zohlední předurčenost jednotky k záchranným pracím. 

 Vzhledem ke specifickým podmínkám v ČEZ je odborná příprava dále zaměřena 

na prevenci havárií v ŽP, likvidaci havárií v ŽP a základní znalosti systému řízení 

ochrany životního prostředí (EMS).  

 Odbornou přípravu zaměstnanců společnosti zařazených do HZS KE, organizují 

a ověřují velitelé jednotek na všech stupních řízení. 

 Odborná příprava se ověřuje jedenkrát v každém kalendářním roce. Ověřením 

odborné přípravy se rozumí přezkoušení znalostí a praktických dovedností 

u každého zaměstnance společnosti zařazeného do požární jednotky. O výsledku 
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ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí dokumentace 

o odborné přípravě.  

 V rámci prohlubování odborných znalostí se zaměstnanci společnosti zařazení 

do požární jednotky podrobí jedenkrát za 2 roky přezkoušení znalosti bezpečnosti 

práce, pokud předpisy o bezpečnosti práce nestanoví jinak. 

 Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu zaměřenou na udržení 

fyzické zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností a speciální tělesnou přípravu 

odpovídající charakteru činnosti při zásahu jednotek. Speciální tělesnou přípravou 

jsou disciplíny požárního sportu a také cvičení s prvky hasičské, lezecké, 

potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě. 

7.4.8 Zajištění dalších úkolů při výkonu služby 

S ohledem na zajištění výkonu služby a dalších úkolů jsou pro potřeby HZS KE 

závazné následující dokumenty a předpisy: 

a) Sbírka pokynů GŘ HZS ČR týkající se jednotek HZS podniku, 

b) Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, 

c) Řád analogové radiové sítě, 

d) Bojový řád jednotek požární ochrany, 

e) Metodické listy PO, 

f) Konspekty odborné přípravy jednotek PO. 
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8. Pravomoci a odpovědnosti za realizaci bezpečnostních 

požadavků  PO 

8.1 Vedoucí útvaru PO KE 

má pravomoc: 

 provádět kontroly dodržování předpisů o PO. 

 připomínkovat a posuzovat projektovou dokumentaci v částech řešících 

problematiku požární ochrany, 

 stanovit požárně bezpečnostní opatření při činnostech s nebezpečím vzniku 

požáru nebo výbuchu, 

 nařídit mimořádné školení o PO pro všechny zaměstnance ČEZ, a. s., v lokalitě, 

 účastnit se na vyzvání výběrových řízení, kontrolních dnů, konzultací, přejímek 

a kolaudačních řízení v době řešení problematiky požární prevence a ochrany 

před výbuchy, 

 posuzovat technologické a výrobní postupy, místní provozní předpisy a části 

smluv řešící problematiku požární ochrany, 

 navrhovat smluvní pokutu za nedodržení zásad požární ochrany v souladu 

se sazebníkem pokut dokumentu ČEZ_SD_0039 „Pravidla chování v ČEZ, 

a. s., KE”, [32] 

 navrhovat lhůty a způsob odstranění zjištěných neshod, 

 prověřit akceschopnost pobočných stanic PO KE, 

 stanovovat a prosazovat v případech zjištění neshod v oblasti PO příslušná 

nápravná opatření, 

 schvalovat dokumentaci PO zpracovanou v jednotlivých lokalitách, 

 kontrolovat činnost velitelů a ostatních zaměstnanců vykonávajících službu 

na pobočných stanicích PO, 

 vyjadřovat se k ŘD KE, 

 schvalovat zprávy o stavu PO v KE za příslušné období, 
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 vydávat příslušné rozkazy a pokyny v souvislosti s likvidací mimořádných 

událostí všem zaměstnancům ČEZ (společnosti) i zaměstnancům smluvních 

partnerů (dodavatelských subjektů) a třetím osobám (nájemcům apod.), kteří 

se nacházejí v místě mimořádné události 

odpovídá za: 

 návrh systému funkčního řízení činností v oblasti požární ochrany  KE, 

 zajištění provedení požárních preventivních prohlídek s cílem prověření dokladů 

o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně v KE a lokalitě 

Praha, 

 schválení, vydání a aktualizaci pracovních dokumentů, pracovních výstupů 

(dokumentace PO, opatření) v KE a lokalitě Praha, 

 kontrolu nastaveného systému požární ochrany v KE a lokalitě Praha, 

 výkonné řízení činností v oblasti požární ochrany v KE, 

 zajištění akceschopnosti HZS KE, 

 stanovení základních zásad organizace řízení, kontroly, výcviku a odborné 

přípravy HZS KE a požárních hlídek v OJ EHO, ELE a EPO na základě 

vydaných pokynů MV ČR, 

 zajištění získání a rozšíření odborných znalostí zaměstnanců na pobočných 

stanicích PO KE, 

 koordinaci informačního toku v oblasti požární represe, tj. zejména informace 

o nové legislativě v oblasti požární represe, nařízeních, rozkazech a sděleních 

vztahujících se k činnosti jednotek požární ochrany, poskytování informací 

orgánům státní správy a zpracování dokumentačních výstupů v souladu 

se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 koordinaci při zajištění vybavenosti HZS KE požární technikou a dalšími 

prostředky PO, 

 navrhování a vyhodnocování cílů v oblasti PO, 

 šetření závažných porušení zásad PO, 
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 šetření mimořádných situací v oblasti požární represe (např. požár), 

 plánování věcné části provozního a investičního rozpočtu HZS KE, 

 obstarávání a zabezpečování (včetně naplánování finančních prostředků) požární 

techniky a jejich udržování v provozuschopném stavu, v souladu s předpisy 

a platnou legislativou, 

 zpracování souhrnné zprávy o stavu represe a prevence v KE, 

 koordinaci spolupráce s orgány státní správy (HZS ČR, HZS krajů, územními 

odbory HZS ČR a SPD), 

 zpracování harmonogramu směn pro následující časové období (zpravidla jeden 

kalendářní rok), 

 zapracování bezpečnostních požadavků PO do výcvikových programů 

 soulad ŘD s právními předpisy PO, 

 vyšetřování závažných požárů (škoda nad 100 000,- Kč, zranění, smrt) 

a zajištění informovanosti MÚ  FO a PO, 

 za zpracování a aktualizaci jednotné šablony příkazu „S/V. 

8.2 Velitel pobočné stanice PO 

má pravomoc: 

 dokumentaci PO zpracovanou veliteli hasičských družstev v lokalitě, 

 provádět kontroly dodržování předpisů o PO s cílem ochrany majetku, života 

a zdraví zaměstnanců před požáry, 

 kontrolovat činnost velitelů hasičských družstev a ostatních zaměstnanců 

společnosti vykonávajících službu na stanici PO lokality, 

 prostřednictvím svých nadřízených se vyjadřovat k ŘD KE, 

 vydávat příslušné rozkazy a pokyny v souvislosti s likvidací mimořádných 

událostí všem zaměstnancům ČEZ (společnosti) i zaměstnancům smluvních 

partnerů (dodavatelských subjektů) a třetím osobám (nájemcům apod.), kteří 

se nacházejí v místě mimořádné události. 
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odpovídá za : 

 výkonné řízení činností v oblasti represe a prevence PO v příslušné lokalitě, 

 aplikaci platných ŘD v oblasti požární prevence a represe, 

 sledování a hodnocení úrovně požární prevence, v případě zjištění neshod 

navržení a projednání nápravných opatření s ředitelem OJ příp. dalšími 

vedoucími zaměstnanci detašovaných pracovišť, 

 schválení, vydání a aktualizaci pracovních dokumentů, pracovních výstupů 

(dokumentace PO, opatření) a dokumentace o ochraně před výbuchem 

v lokalitě ve spolupráci s odpovědnými vedoucími zaměstnanci, 

 kontrolu plnění stanovených opatření daných schválenou dokumentací 

o ochraně před výbuchem, 

 zajištění provedení požárních preventivních prohlídek v lokalitě, 

 projednání zprávy o stavu PO za příslušné období na poradě vedení OJ, 

 soulad ŘD s právními předpisy PO, 

 vyšetřování (spolupráci) požárů (škoda cca 100 000,- Kč, zranění, smrt) 

a zajištění informovanosti VÚ PO KE, 

 zajištění akceschopnosti HZS KE v příslušné lokalitě, 

 realizaci řízení, kontroly, výcviku a školení HZS KE v příslušné lokalitě, 

 aplikaci zásad stanovených řídicí dokumentací, 

 součinnost při koordinaci informačního toku v oblasti požární ochrany, 

 navrhování a vyhodnocování cílů v oblasti požární represe v příslušné lokalitě, 

 spolupráci při šetření závažných porušení zásad PO, 

 spolupráci při šetření mimořádných situací v oblasti požární represe (např. 

požár), 

 přípravu podkladů pro plánování věcné části i provozního a investičního 

rozpočtu pobočné stanice PO v příslušné lokalitě, 

 koordinaci spolupráce s orgány státní správy (HZS krajů, územními odbory 

HZS ČR a SPD), 
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 přípravu podkladů potřebných pro zpracování souhrnné zprávy stavu represe, 

 provozování a obsluhu požární techniky, věcných prostředků PO (které mají 

v inventarizaci) a jejich udržování v provozuschopném stavu, 

 písemné určení obsluhy (postačuje prokazatelný zápis s podpisy v provozní 

knize) zařízení EPS, je-li umístěna na HZS, v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce konkrétního typu, platnými právními předpisy a požadavky platných 

norem, 

 bezodkladné oznámení každého požáru v lokalitě a předložení zprávy o zásahu 

technikovi PO lokality a oznámení VÚ PO KE. 

8.3 Technik PO lokality 

má pravomoc:  

 připomínkovat a posuzovat projektovou dokumentaci v částech řešících 

problematiku požární ochrany, 

 stanovit požárně bezpečnostní opatření při činnostech s nebezpečím vzniku 

požáru nebo výbuchu, 

 nařídit mimořádné školení o PO pro všechny zaměstnance ČEZ, a. s., v lokalitě, 

 účastnit se na vyzvání výběrových řízení, kontrolních dnů, konzultací, přejímek 

a kolaudačních řízení v době řešení problematiky požární prevence a ochrany 

před výbuchy, 

 posuzovat technologické a výrobní postupy, místní provozní předpisy a části 

smluv řešící problematiku požární ochrany, 

 navrhovat smluvní pokutu za nedodržení zásad požární prevence v souladu 

se sazebníkem smluvních pokut dokumentu „Pravidla chování v ČEZ, a. s., 

KE”,[32]. 

 navrhovat lhůty a způsob odstranění zjištěných neshod, 

 vydávat zákaz práce nebo činnosti, která může způsobit požár, výbuch nebo 

ohrožuje zdraví nebo životy zaměstnanců, zaměstnanců smluvních partnerů 

zdržujících se na pracovišti a oznámit to příslušnému vedoucímu zaměstnanci. 
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odpovídá za: 

 zpracování, vedení a aktualizaci (kopie mohou být uloženy u preventistů PO) 

požadované dokumentace PO dle §§ 27 a 40 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., 

o požární prevenci, a dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 

č. 406/2004 Sb. [12], dle předepsaných šablon na vývěsce Bezpečnost KE/PO 

a dle předaných závazných písemných podkladů od odpovědných vedoucích 

zaměstnanců lokality, 

 provádění preventivních požárních prohlídek na všech pracovištích ČEZ, a. s., 

a na pracovištích ostatních smluvních partnerů (např. nájemců), 

 zajištění informovanosti při vzniku nestandardních provozních stavů v oblasti 

požární prevence přímého vedoucího pracoviště, ředitele OJ, MÚ FO a PO 

a zároveň informovat velitele stanice PO v lokalitě, 

 provádění školení zaměstnanců o PO a odborných příprav PO zaměstnanců 

v souladu s řídící dokumentací ČEZ, a. s., 

 používání předepsaných záznamů o školení PO a odborných přípravách PO 

v souladu s řídící dokumentací ČEZ, a. s., 

 stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu ve spolupráci 

s velitelem pobočné stanice PO (tam, kde jsou zřízeny stanice PO), 

 stanovení náhradních organizačních popřípadě technických požárně 

bezpečnostních opatření v případě nezpůsobilosti stávajícího požárně 

bezpečnostního zařízení na požádání provozovatele tohoto zařízení, nebo 

pověřeného zaměstnance, 

 zpracování stanoviska k předloženému požárně bezpečnostnímu řešení stavby 

v lokalitě podle stavebního zákona, 

 spolupráci při vyšetřování vzniklých požárů v lokalitě a podání písemné zprávy 

vedoucímu útvaru PO KE, 

 stanovení druhu značení a míst, která mají být označena příslušnými 

bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to 
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včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostní zařízení. 

8.4 Velitel hasičského družstva v příslušné lokalitě 

má pravomoc: 

 vydávat příslušné rozkazy a pokyny v souvislosti s likvidací mimořádných 

událostí všem zaměstnancům ČEZ (společnosti) i zaměstnancům dodavatelů 

(dodavatelských subjektů) a třetím osobám (nájemcům apod.), kteří 

se nacházejí v místě mimořádné události, 

 řídit zásah družstva při mimořádných událostech v souladu s platnými předpisy 

PO, 

 prověřit akceschopnost řízeného hasičského družstva, 

 provádět kontroly pracovišť lokality v návaznosti na dodržování předpisů o PO 

s cílem ochrany majetku, života a zdraví zaměstnanců před požáry, 

 kontrolovat činnost zaměstnanců řízeného hasičského družstva, 

 prostřednictvím svých nadřízených se vyjadřovat k řídící dokumentaci KE. 

odpovídá za: 

 zajištění plnění plánu školení a odborné přípravy v jím řízeném hasičském 

družstvu, 

 aplikaci zásad stanovených řídicí dokumentací, 

 zajišťování požární asistence při rizikových a požárně nebezpečných pracích dle 

pokynů velitele pobočné stanice PO, v jeho nepřítomnosti dle pokynů 

směnového inženýra, 

 provádění vyhodnocení požárních zásahů a taktických cvičení, 

 vedení předepsané dokumentace o výkonu služby, 

 organizaci výjezdu požární jednotky a řízení zásahu, 

 za znalost požárního rizika v objektech patřících do působnosti útvaru PO KE 

(včetně dostupnosti vodních zdrojů, požárně bezpečnostních zařízení 

a dokumentace zdolávání požáru), 
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 splnění ohlašovací povinnosti při vzniku požáru či jiné mimořádné události, 

při které pobočná stanice PO zasahuje, 

 předání místa mimořádné události po ukončení zásahu příslušným orgánům 

ke zjištění příčin této události (viz např. § 50 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.), 

pokud nevznikne povinnost dalšího šetření, předá místo správci objektu nebo 

pověřenému zaměstnanci lokality. 

8.5 Všichni zaměstnanci společnosti zařazení do útvaru PO KE 

odpovídají za: 

 dodržování zásad PO stanovených ŘD a právními předpisy PO, 

 požárně bezpečné chování na pracovišti a podle svých možností a s ohledem 

na svou kvalifikaci za vlastní bezpečnost, jakož i za bezpečnost osob, které by 

mohly být jejich jednáním nebo opomenutím ohroženy, 

 za znalost objektů OJ z hlediska požárního rizika, dostupnost vodních zdrojů, 

požárně bezpečnostních zařízení a dokumentaci zdolávání požáru, znalost předpisů 

PO 

 účast na školeních PO a odborných přípravách PO, určených přímým nadřízeným, 

 oznamování zjištěných neshod v oblasti PO příslušnému vedoucímu zaměstnanci. 

mají pravomoc: 

 podávat návrhy na zvýšení úrovně PO na pracovištích, 

 provádět kontrolu pracovišť OJ se zaměřením na dodržování předpisů PO, 

 účastnit se řešení otázek PO, a to zejména prostřednictvím svých vedoucích. 

8.6 Preventista PO  

má pravomoc: 

 vyžadovat plnění povinností v oblasti požární prevence od všech osob 

zdržujících se na pracovištích lokality, 

 provádět školení zaměstnanců o PO, 



 55 

 stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření při činnostech s nebezpečím 

vzniku požáru nebo výbuchu, 

 vydávat zákaz práce nebo činnosti, která může způsobit požár nebo ohrožuje 

zdraví nebo životy zaměstnanců, zaměstnanců smluvních partnerů, zdržujících 

se na pracovišti a oznámit to příslušnému vedoucímu zaměstnanci, 

 provádět kontrolu činnosti smluvních partnerů v souladu s dokumentem 

„Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE”, 

odpovídá za: 

 vedení určené dokumentace PO a nárokování její aktualizace včetně dodání 

podkladů u technika PO lokality, 

 provádění preventivních požárních prohlídek ve stanoveném rozsahu. 

8.7 Obsluha ohlašovny požárů 

odpovídá za: 

 vyhlášení požárního poplachu dle řádu ohlašovny požáru lokality, 

 neprodlené informování přítomného SI o výjezdech či zásazích jednotky PO, 

 provedení akustické zkoušky sirény (pokud je takovéto zařízení s tímto účelem 

instalováno) každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin zkušebním 

nepřerušovaným tónem v délce 140 vteřin. O kontrole provést písemný záznam, 

 bezodkladné informování velitele pobočné stanice PO v lokalitě a technika PO 

lokality o každém požáru. 

8.8 Preventivní požární hlídky 

Povinnosti PPH za normálního provozu: 

a) dohlíží na dodržování předpisů a vydaných opatření v oblasti požární ochrany, 

b) spolupracuje s technikem požární ochrany a svým vedoucím zaměstnancem, 

c) dohlíží, aby byly volné únikové cesty a východy a uzavírány požární uzávěry 

(požární dveře a požární poklopy), 

d) kontroluje nepoškozenost základních hasebních prostředků (hasicí přístroje, 

požární hydranty), 
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e) plní úkoly v rámci cvičného požárního poplachu, hodnotí jeho průběh a společně 

se svým vedoucím přijímá opatření k odstranění nedostatků, 

f) kontroluje, zda jsou elektrické, tepelné, plynové a jiné spotřebiče v neshodném 

stavu (celistvost přívodních kabelů, zásuvek, zástrček, vypínačů, ochranných 

krytů apod.),  

g) kontroluje, zda jsou dodržovány podmínky požární bezpečnosti při skladování 

a používání hořlavých kapalin, hořlavých materiálů, plynů, tlakových lahví 

apod., 

h) zjištěné neshody na místě odstraňuje; pokud není PPH schopna neshody 

odstranit, hlásí zjištěné skutečnosti svému vedoucímu zaměstnanci, který učiní 

opatření k jejich odstranění, 

i) kontroluje odstraňování zjištěných neshod a o jejich odstranění informuje svého 

vedoucího zaměstnance, 

j) stanovený vedoucí PPH odpovídá za činnost preventivní požární hlídky. 

Povinnosti PPH v případě vzniku požáru: 

a) hlásí vznik požáru na ohlašovnu požárů, 

b) provádí vyhlášení požárního poplachu a do příjezdu jednotky PO organizuje 

evakuaci osob a materiálu, 

c) do příjezdu jednotky PO řídí a provádí hasební zásah pomocí hasicích přístrojů 

nebo požárních hydrantů, 

d) spolupracuje s jednotkou PO po jejím příjezdu a informuje velitele zásahu 

o výskytu osob, nebezpečných prostorech, umístění tlakových lahví 

a nebezpečných látkách. 

8.9 Požární hlídky EHO, ELE, EPO 

Ustanovení PH 

Ustanovení požární hlídky je provedeno v souladu s § 69 zákona ČNR č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (Právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba, kterou na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí, případně 
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dokumentace zdolávání požárů určí ředitelství HZS kraje, zřizuje místo jednotky požární 

ochrany požární hlídku). 

Složení PH: 

 na jednotlivých směnách je složení požární hlídky stejné. Požární hlídka je složena 

ze zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců tak, aby v případě vyhlášení požárního 

poplachu, mohli tito zaměstnanci a vedoucí zaměstnanec opustit svou pracovní 

pozici a zasahovat při zdolávání požárů, případně likvidaci dalších mimořádných 

událostí. minimální početní stavy a vybavení PH určuje místně a věcně příslušný  

HZS kraje. 

 za výběr a zařazení nových členů do požárních hlídek zodpovídá VODB řízení 

provozu (EHO, ELE). 

Odborná příprava PH 

 Odborná příprava požární hlídky je prováděna v souladu s výcvikovým programem 

(viz příloha 1). 

Povinnosti PH: 

 provádí požární zásah podle příslušné dokumentace za použití přenosných hasicích 

přístrojů a nástěnných hydrantů, 

 provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech, 

 při zásahu na místě požáru, nebo při záchranných pracích při živelní pohromě, nebo 

při jiné mimořádné události,  plní rozkazy velitele zásahu a pokyny svých 

nadřízených, 

 prohlubovat si odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržuje si potřebnou 

fyzickou zdatnost, 

 dodržuje předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu,  

 zajišťuje doprovodu jednotek požární ochrany a dalších složek IZS na místo 

události, 

 dohlíží na dodržování předpisů a vydaných opatření v oblasti požární ochrany, 

 dohlíží, aby byly volné únikové cesty a východy a uzavírány požární uzávěry 

(požární dveře a požární poklopy), 
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 kontroluje nepoškozenost základních hasebních prostředků (hasicí přístroje, požární 

hydranty), 

 plní úkoly v rámci cvičného požárního poplachu, hodnotí jeho průběh a společně se 

svým vedoucím přijímá opatření k odstranění nedostatků, 

 kontroluje, zda jsou elektrické, tepelné, plynové a jiné spotřebiče v neshodném 

stavu (nepoškozenost přívodních kabelů, zásuvek, zástrček, vypínačů, ochranných 

krytů apod.),  

 kontroluje, zda jsou dodržovány podmínky požární bezpečnosti při skladování 

a používání hořlavých kapalin, hořlavých materiálů, plynů, tlakových lahví, apod., 

 velitel  PH odpovídá za činnost požární hlídky. 

 podrobuje se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. 

8.10 Zaměstnanec vydávající příkaz „S/V“ 

má pravomoc: 

 zastavit prováděné činnosti v případě zjištění neshody s předpisy o PO nebo BOZP, 

 konzultovat v případě nejasností stanovení požárně bezpečnostních opatření nebo 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

s technikem PO lokality, s preventistou PO, s bezpečnostním technikem, příp. 

s dalšími odbornými zaměstnanci. 

zodpovídá za: 

 za vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti před zahájením činnosti v prostorech, 

ve kterých se bude činnost provádět, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná 

o činnost s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu vyžadující zvláštní požární 

bezpečnostní opatření a v případě nutnosti určení měření koncentrací nebezpečných látek, 

 za posouzení rizika výbuchu se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí 

s nebezpečím výbuchu včetně prostor, do nichž může výbušná atmosféra proniknout otvory 

nebo jinými cestami, 

 stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření v příkazu „S/V“ a kontrolu 

provádění této činnosti, 

 seznámení zaměstnanců provádějících požárně nebezpečnou činnost s nejblíže dostupnými 

ohlašovacími stanovišti a hasební technikou (telefon, tlačítko EPS, hasicí přístroje, hydrant 



 59 

apod.), příp. s výstražnými signály, které budou na pracovišti použity k varování před 

ohrožením výbuchem, 

 evidenci a archivaci vydaných příkazů „S/V” po dobu jednoho roku. Vzor S/V příkazu 

(viz příloha 6 ). 

8.11 Vedoucí práce 

Zodpovídá za: 

 dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených příslušnými postupy, 

příkazem „S/V“, předpisy BOZP a PO, pracovní dokumentací (např. MPP), 

případně řídicími dokumenty při provádění práce na technickém zařízení. 

8.12 Hasič provádějící pochůzkovou kontrolní činnost, člen preventivní 

požární hlídky pracoviště 

má pravomoc: 

 zastavit prováděné činnosti v případě zjištění neshody s předpisy o PO nebo BOZP, 

 provádět kontrolu pracoviště, dokladů k oprávnění činnosti a stavu zařízení. 

8.13 Zaměstnanec vykonávající požární dohled u požárně nebezpečné 

činnosti nebo u činností s nebezpečím výbuchu 

zodpovídá za: 

 nepřetržité vykonávání požárního dohledu v průběhu provádění požárně nebezpečné 

činnosti, 

 používání vhodných OOPP při práci v prostředí s výbušnou atmosférou (ochranný 

oděv a obuv zhotovený z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje). 

má pravomoc: 

 zastavit provádění činností, v případě zjištění neshody s předpisy o PO nebo BOZP 

a neplnění stanovených zvláštních požárně bezpečnostních opatření. 
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8.14 Zaměstnanec vykonávající požární dohled po skončení požárně 

nebezpečné činnosti nebo činností s nebezpečím výbuchu 

zodpovídá za: 

 provádění prokazatelného požárního dohledu pracoviště i přilehlých prostorů 

po skončení požárně nebezpečné činnosti, který musí být minimálně 8 hodin 

nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu 

v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními v příkaze 

„S/V“, 

 zajištění předání kopie příkazu „S/V”, kde je zaznamenán datum a čas prováděných 

dohledů po skončení požárně nebezpečné činnosti vystavovateli příkazu. 

8.15 Ostatní zaměstnanci společnosti - pravomoci a odpovědnosti 

za realizaci bezpečnostních požadavků  PO 

V této kapitole jsou uvedení ostatní zaměstnanci společnosti, kteří svou činností 

významně ovlivňují plnění povinností na úseku požární ochrany. Konkrétní zodpovědnosti 

a pravomoci vybraných funkcí (viz příloha 7). 

Výčet funkcí ovlivňující požární ochranu ve společnosti:   

 ředitel divize správa (lokalita Praha) 

 ředitel organizační jednotky  

 ředitel útvaru nákup 

 vedoucí útvaru příprava a realizace projektů KE 

 manažer útvaru nákup core materiál 

 vedoucí odboru  řízení provozu v lokalitě 

 vedoucí odboru péče o zařízení 

 vedoucí odboru péče o zařízení (vodních elektráren) 

 vedoucí odboru provoz EDA, EDS, EOR, VO provoz na příslušné vodní 
elektrárně 

 zaměstnanec ČEZ, a. s., uvedený ve smlouvě jako osoba pověřená realizací 
díla 
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9. Závěr 

Diplomová práce se zabývá organizací požární ochrany ve firmě s celostátní působností. 

V samém začátku diplomové práce je stručně popsán stávající systém zajišťování požární 

ochrany v elektrárenské společnosti. V druhé části diplomové práce jsou popsány a nastaveny 

základní parametry nového systému organizace požární ochrany v elektrárenské společnosti, 

která provozuje podnikatelské aktivity na území celé ČR. Závěr diplomové práce 

je strukturován s ohledem na požadavky konkrétní elektrárenské společnosti, a má z části 

formu budoucí řídící dokumentace.     

Při tvorbě diplomové práce jsem vycházel z analýz vstupů a výstupů procesu zajištění 

požární ochrany, výsledků vnitřních auditů, doporučení kontrolních orgánů a auditorských 

skupin a vlastních poznatků a zkušeností, které jsem získal ve funkci vedoucího oddělení 

požární ochrany a velitele jednotky HZSp Klasická energetika. 

Na základě výše uvedených analýz lze konstatovat, že současná základní právní norma 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v mnoha ohledech již  

nevyhovuje stávajícímu ekonomickému modelu ČR. S přihlédnutím na požadavky HZS 

jednotlivých krajů,  je nastavení standardu v oblasti požární ochrany v některých případech 

značně komplikované, což je ve valné většině případů způsobeno nejednotným přístupem 

a výkladem stávající právní normy ze strany jednotlivých HZS krajů. Typickým příkladem 

nejednotného přístupů HZS krajů je začlenění do kategorie provozovaných činností podle 

míry požárního nebezpečí. Reálně se tato nejednotnost projevila v začlenění do kategorie 

činností  v jednotlivých elektrárnách a to tím, že prakticky identické elektrárny jsou v jednom 

případě začleněny do kategorie se zvýšeným požárním a v druhém případě do kategorie 

s vysokého požárním nebezpečím. Dalším příkladem nejednotného přístupu je stanovení 

početního stavu a  vybavení jednotky požární ochrany na základě dokumentace zdolávání 

požárů, kdy při prakticky identických vstupních parametrech docházelo k diametrálně 

rozdílným požadavků, ze strany HZS Krajů, s ohledem na početní stav hasičů určených 

pro výjezd. 

V elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. je požární ochrana, spolu s dalšími bezpečnostmi, 

vnímána jako nedílná součást podnikatelských aktivit. V mnoha ohledech jsou povinnosti 

na úseku požární ochrany v elektrárenské společnosti realizovány nad legislativní rámec. 

Mezi plnění povinností nad legislativní rámec patří například modernizace a rozšíření zařízení 

EPS, posílení vydatnosti zdrojů požární vody, instalace SHZ do strategicky důležitých 
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technologií, výměna rizikových technologií např. po druhém požáru kompenzačních 

kondensátorů v technologii odsíření spalin, došlo k výměně všech kondensátorů v hodnotě 

cca 10 mil Kč, a to i přesto, že dodavatel technologie vyloučil opakování obdobné závad. 

Mezi plnění povinností nad rámec legislativních požadavků lze zahrnout i investice 

do požární represe. V průběhu 5-ti minulých let došlo k v výměně cca 80% zásahové 

techniky, kdy je tato techniky dimenzována s ohledem na provedení účinného požárního 

zásahu a početní stavy jednotky PO. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření efektivního a funkčního systému 

zajišťování úkolů na úseku požární ochrany, což bylo z části limitováno již nastaveným 

systémem v ostatních oblastech bezpečností. Nový systém zajištění plnění povinností 

na úseku požární ochrany bylo nutné do již fungujících bezpečnostních struktur elektrárenské 

společnosti, vhodným způsobem integrovat.  

Přestože diplomová práce, v jistém ohledu, řeší organizaci požární ochrany u konkrétní 

elektrárenské společnosti s celostátní působností, lze konstatovat, že navrhovaný systém, 

může být vnímán jako rámcový návod řešení problematiky požární ochrany u společností 

s obdobnou organizační strukturou. 

Realizace návrhu 

Realizace návrhu nové organizace požární ochrany bude probíhat v několika krocích 

a etapách. První krok je podmíněn provedením rozsáhlých organizačních změn v rámci 

řídících struktur  elektrárenské společnosti. Po dokončení organizačních změn budou 

povinnosti na úseku požární ochrany zajišťovány jedním centrálním útvarem Požární ochrana 

KE. Druhý  kroku souvisí s revizí části stávající řídící dokumentace. Prováděné změny 

v organizaci zajišťování úkolů na úseku požární ochrany není podmíněno předběžným 

souhlasem orgánů státní správy.  

Přínos diplomové práce  

Po realizaci organizační změny, v rámci řízení elektrárenské společnosti, budou 

povinnosti na úseku požární ochrany zajišťovány jedním centrálním útvarem Požární ochrana 

KE s jasně vymezenými kompetencemi. Základním posláním tohoto útvaru bude plnění úkolů 

na úseku požární prevence a represe. Přínosem nové organizace požární ochrany je i zvýšení 

efektivity a tím následnému snížení nákladů v oblasti požární prevence. Názorným příkladem 

zvýšení efektivity je dílčí plnění úkolů na úseku požární prevence zaměstnanci zařazenými 

do jednotky PO v rámci jejich odborné přípravy. Významným přínosem nové organizace 



 63 

požární ochrany je zvyšování odborné úrovně zaměstnanců zajišťujících úkoly na úseku 

požární ochrany. Jedním z důvodů zvyšování odborné úrovně je zrušení kumulovaných 

funkcí, nasměrování více finančních prostředků do systému vzdělávání v oblasti požární 

ochrany,  podpora specializace některých techniků požární ochrany, která je nutná pro řešení 

specifických provozních podmínek při provozování energetických zařízení. V neposlední řadě 

je bezesporu přínosem i užší spolupráce zaměstnanců plnících úkoly na úseku PO, a tím 

i přenášení dobrých zkušeností mezi elektrárnami. Nedílnou součástí a přínosem nového 

systému je i definování konkrétních odpovědností a pravomocí vedoucích zaměstnanců 

na všech stupních řízení včetně vrcholového vedení společnosti.  

Sekundárním přínosem diplomové práce je revize stávající řídící dokumentace tak, aby 

byla problematika požární ochrany soustředěna do jednoho základního a přehledného řídícího 

dokumentu. 

Dílčí výsledek  

Před odevzdáním diplomové práce vedení elektrárenské společnosti přistoupilo k realizaci 

organizačních změn v oblasti požární ochrany. Základný rys nové organizace požární 

ochrany, navrhovaný v diplomové práci, je v tuto chvíli již zrealizován, tzn., že požární 

represe a prevence byla sloučena do jednoho organizačního celku, který komplexně zajišťuje 

úkoly na úseku požární ochrany.  

Nově vzniklý útvar Požární ochrana KE, jehož hlavním úkolem a cílem je stanovit 

relevantní bezpečnostní zásady a opatření a zajistit jejich plnění tak, aby byla zajištěna účinná 

ochrana života a zdraví osob a ostatního majetku společnosti před požáry.   

Závěrem si dovolím konstatovat, že plnění úkolů a respektování právních norem na úseku 

požární ochrany považuji za důležitou součást bezpečnostního systému elektrárenské 

společnosti. Vzhledem k mému funkčnímu zařazení v systému bezpečností se chci touto 

problematikou hlouběji dále zabývat, a to nejen z pohledu osoby zodpovědné za nastavení 

sytému požární ochrany v elektrárenské společnosti 
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