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4. Definice
Požární ochrana – obor činnosti zahrnující legislativní, organizační, technická, výchovná
a jiná opatření směřující k vyloučení nebo omezení rizik vzniku požárů a v případě jejich
vzniku k zajištění účinné likvidace.
Požární bezpečnost – soubor opatření pro zabránění vzniku nebo šíření požáru,
schopnost zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a majetku v případě požáru.
Požární riziko – míra pravděpodobnosti vzniku požáru v posuzovaném úseku v závislosti
na rizikovém faktoru.
Zvýšené požární nebezpečí – činnosti podle § 4, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vysoké požární nebezpečí – činnosti podle § 4, odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Pracoviště se zvýšeným nebezpečím – místo, kde se provozuje činnost, při které hrozí
nebezpečí vzniku požáru.
Pracoviště – prostory nebo místa, na kterých zaměstnanci plní své pracovní úkoly a která
podléhají přímému nebo nepřímému dozoru zaměstnavatele.
Zaměstnavatel – právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzické osoby
v pracovněprávních vztazích a v obdobných pracovních vztazích.
Zaměstnanec – každá osoba, kterou na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr zaměstnává zaměstnavatel.
Odborně způsobilá osoba v oblasti PO – zaměstnanec v organizační struktuře
PARAMO, a.s., který splňuje požadavky § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů.
Preventista požární ochrany – osoba, která absolvovala pravidelnou odbornou přípravu
dle schválených tématických plánů časových rozvrhů s četností minimálně 1x ročně.
Preventivní požární hlídka – dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně
na pracovišti a při činnostech, kde je požadována jejich asistence a v případě vzniku požáru
provede nutná opatření k záchraně osob, zúčastní se likvidace požáru v rámci svých možností
a prostředků, příp. přivolá jednotku HZSp prostřednictvím ohlašovny požárů.
Třetí osoba – právnická nebo podnikající osoba vyvíjející podnikatelskou činnost pro
PARAMO, a.s., nebo se zdržující na pracovištích PARAMO, a.s. (mimo zaměstnanecký
poměr k PARAMO, a.s.).
Vedoucí odboru bezpečnostních služeb – HS Pardubice – odborně způsobilá osoba
v oblasti PO.
Technik požární ochrany – HS Kolín – odborně způsobilá osoba v oblasti PO.
Vyhláška o požární prevenci – vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
5. Zkratky
BPN
DiS
DZP
EDP
EPS
HP
HS
HZSp
IMS
IZS

- bez požárního nebezpečí
- distribuční sklad
- dokumentace zdolávání požárů
- elektrická detekce plynů
- elektrická požární signalizace
- hasicí přístroj
- hospodářské středisko
- hasičský záchranný sbor podniku
- integrovaný systém řízení v PARAMO, a.s.
- integrovaný záchranný systém
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JPO
- jednotka požární ochrany
OBS
- odbor bezpečnostních služeb
OIMS a IA - odbor integrovaných systémů a interních auditů
OZO
- odborně způsobilá osoba
PHZ
- polostabilní hasicí zařízení
PO
- požární ochrana
PPH
- preventivní požární hlídka
PPN
- posouzení požárního nebezpečí
SOD
- státní odborný dozor
SPD
- státní požární dozor
VPN
- vysoké požární nebezpečí
VZ
- vedoucí zaměstnanec
ZPN
- zvýšené požární nebezpečí
6. Zajištění požární bezpečnosti
6.1 Organizační struktura PARAMO, a.s. a organizační struktura PO
Organizační struktura PARAMO, a.s. je řešena v Organizačním řádu společnosti.
6.2 Všeobecné zásady zajištění požární bezpečnosti
6.2.1 Zaměstnavatel je v rozsahu své působnosti povinen vytvářet podmínky požární
bezpečnosti v souladu s legislativními předpisy, zejména se zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou.
6.2.2 Zaměstnavatel je povinen zejména vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika
možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců požárem, informovat o nich
zaměstnance, činit opatření k jejich ochraně a plnit povinnosti dané zákonem o PO.
6.2.3 Každou situaci, o níž se domnívá, že představuje ohrožení života a zdraví.
Zaměstnavatel, pokud nezjedná nápravu (pokud je potřeba), nemůže požadovat na
zaměstnancích, aby pokračovali v práci za okolností, kdy trvá nebezpečí ohrožení
života a zdraví.
6.2.4 Všichni zaměstnanci jsou v zájmu zajištění požární ochrany povinni zejména:
a) počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat
předpisy o požární ochraně, stanovené pracovní a technologické postupy,
vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO, seznámit se s požárním
řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem a
další dokumentací PO,
b) zpozorovaný požár uhasit dostupnými hasebními prostředky; není–li to možné,
neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních
poplachových směrnic,
c) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě
požáru,
d) vznik každého požáru a mimořádné události ohlásit na HZSp,
e) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu zdolávání požáru a řídit se při tom jeho
pokyny,
f) zúčastnit se školení a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu a podrobit
stanovenému ověření znalostí,
g) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje,
hydranty, tlačítkové hlásiče EPS) a umět je použít,
h) dbát na to, aby pracoviště po skončení práce bylo v požárně nezávadném
stavu.
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6.3 Zaměstnanec zajišťující činnost na úseku požární ochrany
K zabezpečení úkolů PO v rámci prevence jsou ustaveni v rámci úseku generálního
ředitele v HS Pardubice vedoucí OBS (OZO v PO) a v HS Kolín technik požární ochrany
(OZO v PO). Další zaměstnanci zajišťující činnost na úseku požární ochrany jsou preventisté
požární ochrany. V rámci represe jednotka HZSp PARAMO, a. s. požární stanice Pardubice a
Kolín, která je organizačně zařazena v úseku generálního ředitele v odboru bezpečnostních
služeb.
6.4 Povinnosti na úseku PO
6.4.1 Výkon preventivní činnosti se záznamem do požární knihy nebo samostatného
písemného zápisu zajišťují OZO v PO nebo preventisté PO.
6.4.2 Kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou prováděny v intervalech
stanovených tímto rozhodnutím v rámci preventivních požárních prohlídek podle plánu (viz
bod 6.4.3) a namátkově.
Preventivní požární prohlídky, které provádí OZO v PO nebo preventisté PO podle § 12
a 13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Cílem preventivní požárních prohlídek je kontrolovat:
1. stav a úroveň zabezpečení požární ochrany v provozovaných činnostech, zda objekty
a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavků předpisů o PO a
stanovenými podmínkami požární bezpečnosti;
2. odbornou způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů
o PO;
3. aktuálnost předepsané dokumentace PO, její vedení a plnění podmínek požární
bezpečnosti v ní stanovených;
4. způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o PO, odborné přípravy PPH;
5. zabezpečení PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
Plán preventivních požárních prohlídek upřesňuje termíny jejich provádění v jednotlivých
provozních celcích.
Preventivní požární prohlídky jsou prováděny vždy s písemným záznamem do zápisu v HS
Pardubice nebo do požární knihy v HS Kolín a v distribučních skladech, kde jsou uvedeny
všechny kontrolované údaje s určením termínů pro odstranění závad.
6.4.3 Pravidelné preventivní požární prohlídky jsou prováděny OZO v PO nebo
preventistou PO pro následující celky, provozy a odbory ve lhůtách:
a) HS Pardubice – činnost s VPN: Přejímka surovin – terminál, Selektivní rafinace a horký
kontakt, Stáčení a plnění BA 95, Oxidace asfaltu, Nová mísírna olejů, Rozpustidlová
parafinka, MONA, Sklad benzinů a aromátů, Separace benzinových par, Sklad
hořlavých kapalin, Kontaktování a mísení tmavých olejů, Asfaltové laky a další určené
činnosti se ZPN: oddělení vývoje paliv, asfaltů a speciálních maziv (OV PAS), oddělení
kontroly jakosti OdKJ
1x za 3 měsíce
b) HS Pardubice – provoz údržby, provoz energetiky, víceúčelová budova, telefonní
ústředna, HZSp, vrátnice, zdravotní střediska, MTZ, archivy, budovy BŘV, AB I, AB II,
NAB, šatna „100“, distribuční sklady, externí firmy, elektrorozvodny a odstavené
provozy Stabilizace primárních benzinů, Skladování mazutu, Propanové odasfaltování,
AVDR a HOSD.
1x za 6 měsíců
c) HS Kolín – činnosti s VPN: Redestilace hydrogenátu, Rozpustidlová parafinka, Horký
kontakt, D-stanice, Mísírna olejů + plnění drobných obalů, plnění AC + ŽC u mísírny
olejů, výroba parafínu a vazelín (Rafinace parafinu).
1x za 3 měsíce
d) HS Kolín – činnosti se ZPN a ostatní: čerpací stanice surovin, čerpací stanice
hydrogenátu, B-stanice, splaškové hospodářství, Tukárna, oddělení kontroly jakosti
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OdKJ, provoz energetiky, administrativní budovy, šatna U100, externí firmy, sklady
MTZ, distribuční sklady Kolín, elektrorozvodny + trafostanice, spisovny, provoz
dopravy, dílny elektro měření a regulace, telefonní ústředna, HZSp.
1x za 6 měsíců
e) v distribučních skladech Most a Hlučín.
1x za 6 měsíců
6.4.4 Základem požární prevence je provádění kontrol dodržování základních pravidel
požární bezpečnosti a vedení příslušné dokumentace PO podle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001
Sb., o požární prevenci. Přehled dokumentace je v příloze č. 2 této směrnice.
6.4.5 Dokumentace PO musí být kontrolována po požáru a při změnách, které mají vliv na
její obsah, minimálně však 1x za rok. Kontrolu požárních řádů provádí vedoucí zaměstnanec a
OZO v rámci roční prověrky dokumentace IMS v PARAMO, a.s. O kontrolách se provádí
písemný záznam. V době požární kontroly při výkonu státního požárního dozoru musí být
dokumentace PO k dispozici kontrolním orgánům.
6.5 Represivní činnost jednotky HZSp v podniku a v rámci IZS
Jednotka HZSp zajišťuje represivní činnost v areálech PARAMO, a.s. pro jeho objekty a
pro ostatní smluvní subjekty podle aktuálně platných smluvních vztahů. Dále provádí
represivní zásahy v rámci IZS Pardubického kraje a Středočeského kraje a krajských
poplachových plánů na vyžádání krajských operačních středisek.
6.6 Požárně technické služby
Požárně technické služby jsou činnosti v oblasti požární ochrany potřebné k zajištění
funkce systému požární bezpečnosti v PARAMO, a.s.
6.6.1 Požárně technickými službami jsou zejména následující činnosti:
a) asistence při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu;
b) školení a odborná příprava a přezkoušení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů
pracujících v areálech PARAMO, a.s.;
c) vydávání příkazů na svařování, práci s otevřeným ohněm a ostatní požárně
nebezpečné činnosti.
6.7 Požadavky při činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
6.7.1 Za činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují práce, při nichž
hrozí nebezpečí požáru, výbuchu nebo otravy, jako např. práce při tepelném spojování či
dělení otevřeným plamenem nebo elektrickým obloukem, odporem nebo plazmou.
6.7.2 Při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru musí být dodržena
následující:
a) ustanovení Směrnice 18-06 v HS Pardubice a Směrnice 18-41 v HS Kolín a DiS
(mimo DiS Svítkov);
b) ustanovení vyhlášky o požární prevenci;
c) ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic;
d) doporučení norem ČSN 05 0601, 10, 30 a dalších o svařování;
e) opatření stanovená v příkazu na práce podle Směrnice 18-06 v HS Pardubice a
18-41 v HS Kolín a DiS (mimo DiS Svítkov). Tato opatření musí být splněna před
zahájením těchto prací.
6.7.3 K vystavení příkazu podle Směrnice 18-06 v HS Pardubice a 18-41 v HS Kolín a DiS
(mimo DiS Svítkov) je oprávněn vedoucí pracoviště, kde se tato práce provádí, nebo
zplnomocnění zástupci. Součástí příkazu jsou požárně bezpečnostní a další podmínky pro
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provádění této práce, které odsouhlasí OZO. V případě zvýšeného rizika je stanovení
podmínek provedeno odbornou komisí.
6.8 Požadavky na provoz požárně technických zařízení
6.8.1 Elektrická požární signalizace a elektrická detekce plynů
U EPS a EDP se provádějí kontroly podle § 8 vyhlášky o požární prevenci a závazných
norem:
• 1x za rok kontrola provozuschopnosti;
• 1x za měsíc zkouška činnosti u ústředen a doplňujících zařízení při provozu;
• 1x za půl roku zkouška činnosti u samostatných hlásičů požáru, detektorů plynu a
zařízení, které EPS nebo EDP ovládá.
Zkouška činnosti EPS a EDP při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených
údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti EPS a EDP při provozu
s termínem pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provozuschopnosti
provedení zkoušky činnosti EPS a EDP při provozu nahrazuje.
Zkouška činnosti jednotlivých hlásičů EPS a EDP se provádí za provozu pomocí
zkušebních přípravků dodávaných výrobcem. Kontrolu provozuschopnosti a zkoušky činnosti
při provozu provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění těchto kontrol a zkoušek.
Z provedené kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti při provozu se vypracuje
písemný záznam, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje. Provozuschopnost se
prokazuje také záznamy v příslušné provozní knize, které provádí oprávněná osoba.
6.8.2 Hasicí přístroje
Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jejich kontrole, kontrolním
štítkem a plombou spouštěcí armatury.
Kontrolu hasicích přístrojů provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol
provozuschopnosti, a to nejméně 1x za rok. První kontrola provozuschopnosti HP musí být
provedena nejdéle 1 rok před jeho instalací.
Součástí údržby HP je jejich periodická zkouška a plnění. Při periodické zkoušce se
provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a
těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného
ventilu. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových 1x za 3 roky
a u ostatních 1x za 5 let.
Z provedené kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky se vypracuje písemný
záznam, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.
6.8.3 Zařízení pro zásobování požární vodou, polostabilní chladicí a hasicí zařízení a
zásoba hasiv
Zařízení pro zásobování požární vodou jsou podzemní rozvody požární vody (zavodněné
požární potrubí a požární vodovod), podzemní, nadzemní hydranty, hadicové a nástěnné
hydrantové systémy, čerpací stanice požární vody, stálá zásoba požární vody a náhradní
zdroje požární vody, nezavodněné potrubí.
Zásoba hasiv je stálá minimální zásoba hasiv (pěnidlo a hasicí prášek) stanovená podle
PPN nebo DZP.
Kontrolu provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou, PCHZ nebo PHZ
provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti, a to nejméně 1x
za rok.
Z provedené kontroly provozuschopnosti se vypracuje písemný doklad o kontrole
provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.
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6.8.4 Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
Kontrolu provozuschopnosti zařízení pro přenosnou detekci hořlavých plynů a par provádí
osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti (odborný servis) dle
návodu výrobce, a to nejméně 1x za 6 měsíců.
Z provedené kontroly provozuschopnosti osoba výrobcem oprávněná vypracuje písemný
doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje
stanovené právními předpisy.
6.8.5 Zařízení pro omezení šíření požáru
Zařízení pro omezení šíření požáru jsou např. požární klapka, požární dveře, požární
přepážka a požární ucpávka, včetně jejich funkčního vybavení.
Kontrolu požárních klapek vzduchotechnického zařízení provádí osoba výrobcem
oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti ve lhůtách stanovených výrobcem, a to
nejméně 1x za rok.
Kontrolu provozuschopnosti požárních uzávěrů (dveře, okna) provádí preventista PO, a to
nejméně 1x za rok.
Kontrolu provozuschopnosti požárních ucpávek, požárních přepážek a požárních nástřiků
provádějí technici provozu údržby, OZO v PO nebo preventisté PO, a to nejméně 1x za rok:
Při kontrole zařízení pro omezení šíření požáru se ověřuje zejména:
1. kompletnost a funkčnost zařízení (neporušená celistvost, lze je bez obtíží otevřít
apod.);
2. správné a viditelné označení příslušným štítkem;
3. úplná vybavenost (samozavírač, zpěnitelná páska apod.).
Z provedené kontroly provozuschopnosti se vypracuje písemný doklad o kontrole
provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.
6.9 Zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
6.9.1 Požární ochrana v době sníženého provozu a v mimopracovní době je zajišťována
jednotkou hasičského záchranného sboru podniku PARAMO, a.s. v Pardubicích a Kolíně,
ostrahou podniku a přítomnými zaměstnanci.
6.9.2 Činnost ostrahy spočívá ve vizuální prohlídce objektů zvenčí v rámci pochůzkové
služby.
6.10 Určení ohlašovny požáru
6.10.1 V podniku jsou zřízeny ohlašovny požáru v budovách HZSp. Ohlášení požáru na
ohlašovnu se provádí telefonicky, technickým zařízením (radiostanice, EPS – čidlo, tlačítko)
nebo osobně.
6.10.2 Ohlášení požáru v objektech v majetku PARAMO, a.s. v Pardubicích a Kolíně, ale
mimo území PARAMO, a.s. se provádí telefonicky, na místně příslušnou ohlašovnu požáru.
6.11 Stanovení zákazu kouření
Ve všech objektech a prostorech v areálech PARAMO, a.s. platí zákaz kouření, včetně
elektronických cigaret.
7. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických
zařízení a stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob
Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických
zařízení upravuje systém řízené dokumentace podniku formou směrnic, příkazů, technickoorganizačních postupů, pracovních postupů, pracovních instrukcí a technologických
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reglementů. Stanovení odborné kvalifikace nebo způsobilosti osob je součástí těchto
dokumentů. Oprávnění pro tyto činnosti byla přidělena ITI.
8. Odpovědnosti a pravomoci
8.1 Generální ředitel
Generální ředitel odpovídá za:
a) stanovení organizace zabezpečení PO v PARAMO, a.s., v souladu s § 6 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhlášky o
požární prevenci;
b) prohlášení o začlenění provozovaných činností do kategorie se zvýšeným nebo
vysokým požárním nebezpečím v souladu s § 28 vyhlášky o požární prevenci;
c) posouzení požárního nebezpečí v souladu s § 29 vyhlášky o požární prevenci;
d) vytváření podmínek účinné prevence a represe PO na všech pracovištích podniku,
včetně prostorů pronajatých třetím osobám nebo pronajatých od třetích osob;
e) řádné zjištění příčin vzniklých požárů, jejich ohlášení a stanovení opatření proti jejich
opakování;
f)
vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení majetku, života a
zdraví zaměstnanců požáry nebo jinými mimořádnými událostmi, za informování
zaměstnanců o těchto rizikách a za provádění příslušných opatření;
g) za plnění povinností daných zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a s ním souvisejícími předpisy.
Generální ředitel je pověřen představenstvem pravomocemi, právy a povinnostmi podle
§ 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na § 27 a § 40, odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.
V rámci své pravomoci dle Organizačního řádu jedná v záležitostech PO s místně
příslušnými orgány státního požárního dozoru (HZS příslušného kraje a spádových územních
odborů) a dalšími orgány s právem podávat stanoviska k navrženým opatřením SOD a
odvolání proti jejich rozhodnutím.
8.2 OZO a preventisté zajišťující činnost v oblasti PO
Činnost v oblasti PO na úseku prevence zajišťují OZO a preventisté PO.
Činnost vedoucího OBS (HS Pardubice)/ technika požární ochrany /HS Kolín a DiS
(mimo DiS Svítkov):
a) organizuje a kontroluje plnění povinností vyplývající z předpisů o PO;
b) odpovídá za zpracování, schvalování a vedení dokumentace PO podle § 27, odst. 1,
vyhlášky o požární prevenci;
c) po odborné stránce řídí činnost zaměstnanců pověřených plněním úkolů na úseku
PO;
d) podílí se na školení zaměstnanců o PO a odborné přípravě preventivních požárních
hlídek a preventistů v požární ochraně podle časového rozvrhu školení a odborné
přípravě o PO – příloha č. 2 této směrnice. Vzory formulářů o školení a odborné
přípravě jsou v příloze č. 3 této směrnice;
e) zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu PO, jakož i o příčinách vzniklých
požárů a navrhuje příslušná opatření. Zprávy o stavu PO předkládá v rámci souhrnné
zprávy OBS 1x za 6 měsíců managementu společnosti;
f)
spolupracuje s orgány státního požárního dozoru, zejména při zjišťování příčin
požárů;
g) provádí a dohlíží na provádění preventivních požárních prohlídek objektů
v intervalech podle bodu 6.4.3, s vedoucími pracovišť projednává zjištěné závady a
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h)

navrhuje způsob a termíny jejich odstranění. Kontroluje, zda byly zjištěné závady ve
stanovených termínech odstraněny. Zjistí-li nedostatky, které mohou vést
bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu, je oprávněn nařídit provedení
nutných opatření směřujících k odstranění tohoto nebezpečí;
plní další úkoly vyplývající z předpisů o PO.

Činnost preventisty v požární ochraně:
a) provádí požárně preventivní prohlídky objektů v intervalech podle bodu 6.4.3,
s vedoucími pracovišť projednává zjištěné závady a navrhuje způsob a termíny jejich
odstranění. Kontroluje, zda byly zjištěné závady ve stanovených termínech
odstraněny. Zjistí-li nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru
nebo výbuchu, je oprávněn nařídit provedení nutných opatření směřujících
k odstranění tohoto nebezpečí;
b) předkládá OZO v PO záznamy z provedených preventivních požárních prohlídek a
informuje o nedostatcích, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo
výbuchu;
c) informuje OZO v PO o aktuálnosti a stavu dokumentace PO na pracovištích;
d) provádí kontroly provozuschopnosti přidělených požárně bezpečnostních zařízení.
Zaměření preventivních požárních prohlídek
a) stav a umístění prostředků PO na pracovišti (volný přístup);
b) provozuschopnost vnitřních požárních hydrantů a hasicích přístrojů a ostatní požárně
bezpečnostní zařízení;
c) správné umístění a aktuálnost základní dokumentace PO;
d) použitelnost, průchodnost a značení únikových cest a východů;
e) dodržování požárních řádů pracovišť;
f)
stav a správnost umístění výstražných značek, vybavení pracovišť příslušnými
pokyny, příkazy, zákazy apod. a jejich dodržování;
g) aktuálnost složení preventivních požárních hlídek;
h) volnost přístupů k rozvodným zařízením el. energie, plynu, vody a ostatních médií a
jejich označení;
i)
dodržování předpisů o skladování a manipulaci s hořlavými látkami.
8.3 Činnost HZSp
Zajišťuje požární zásahy, záchranné práce při živelných pohromách a jiných haváriích,
kontroly provozuschopnosti polostabilních hasicích zařízení, rozvodu požární vody a hydrantů.
Zajišťuje kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů a případně dalších požárně
bezpečnostních zařízení. Zabezpečuje asistence při požárně nebezpečných činnostech,
výcvik a školení v rámci dodržení akceschopnosti jednotky HZSp. a další asistenční služby dle
požadavku provozů.
8.4 Vedoucí zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení odpovídají za:
a) plnění úkolů požární ochrany stanovených obecně platnými právními předpisy a
závaznými normami, těmito pravidly a dalšími řídícími dokumenty podniku v rozsahu
působnosti svých funkcí;
b) stanovení nápravných opatření (na jimi řízených úsecích) v případě zjištění závad a
za realizaci těchto opatření;
Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení v rozsahu své pravomoci:
a) prosazují a realizují opatření ke zvýšení úrovně PO.
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Vedoucí zaměstnanci třetích osob odpovídají za:
b) prokazatelné seznámení s předpisy o PO daného pracoviště svých podřízených
zaměstnanců.
8.5 Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s.
Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s. odpovídají za:
a) dodržování zásad PO stanovených obecně platnými předpisy, závaznými normami a
řídícími dokumenty podniku, se kterými byli seznámeni;
b) za své bezpečné chování na pracovišti a podle svých možností a s ohledem na svou
kvalifikaci za vlastní bezpečnost a zdraví, jakož i za bezpečnost osob, které by mohly
být jejich jednáním nebo opomenutím ohroženy.
Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s. mají právo:
a) účastnit se řešení otázek PO, a to zejména prostřednictvím svých nadřízených;
b) podávat připomínky k dokumentům podniku upravujícím oblast PO a odůvodněné
návrhy na jejich změny.
9. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu
Cvičný požární poplach se vyhlašuje minimálně 1x ročně pro jednu činnost s vysokým
požárním nebezpečím pro ověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových
směrnicích, správnosti požárních evakuačních plánů, součinnost jednotky HZSp
s podnikovým dispečinkem, ostrahou podniku a zaměstnanci příslušného objektu.
Místo provádění cvičného požárního poplachu určí vedoucí OBS/technik požární ochrany
nebo velitel jednotky HZSp.
10. Souvisící dokumenty
10.1 Interní dokumenty
Organizační řád PARAMO, a.s.
Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události – Informační
toky
Směrnice 18-06 Povolování svařování
Směrnice 18-07 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení, při výkopových
pracích, při vstupu a bezpečné práci v uzavřených nádobách a zařízení pod úrovní terénu
Směrnice 18-08 Neprůbojné pojistné armatury
Směrnice 18-10 Zajištění ostrahy majetku v PARAMO, a.s.
Směrnice 18-11 Metodické pokyny pro zjišťování příčin požárů
Směrnice 18-13 Školení BOZP, praktická cvičení a dokumentace v PARAMO, a.s.
Směrnice 18-41 Povolování prací v HS Kolín
Směrnice 18-51 Základní předpis v oblasti bezpečnosti práce
Směrnice 18-52 Zabezpečení požární ochrany v DiS Lípa u Zlína PARAMO, a. s.
Požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány
PP 12-01-01
Zásady bezdemontážní diagnostiky
PP 12-01-08
Provádění kontrol nádrží, jejich zkoušení a zjišťování technického stavu
PP 12-01-09
Preventivní údržba strojní
PP 12-01-11
Preventivní a provozní údržba MaR
PP 12-01-12
Preventivní a provozní údržba elektro
PP 12-01-14
Provozní údržba – strojní, MaR, elektro, ASŘT – požadavky provozů
PP 12-01-19
Organizování kontrol a oprav neprůbojných pojistných armatur v PÚ
10.2 Externí dokumenty
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systém ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o PO ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic
ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
ČSN 73 0873
Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou
ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb. Navrhování EPS
ČSN 34 2710
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz,
kontrola, servis a údržba
ČSN 65 0201
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 05 0601:Z3 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. Provoz
ČSN 05 0610:Z1 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové sváření kovů a řezání
kovů
ČSN 05 0630:Z1 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů
11. Závěrečná ustanovení
Odborní ředitelé, vedoucí provozů, odborů a oddělení jsou povinni prokazatelně seznámit
podřízené zaměstnance s touto směrnicí a zabezpečit její dodržování.
Vedoucí provozů a odborů jsou povinni zajistit provádění organizačních a technických
opatření vyplývajících z posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním
nebezpečím.
Vedoucí OBS je povinen zajistit provádění kontrol dodržování této směrnice a její
aktualizaci.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-04 z 18. 12. 2003.
Změna 2 nahrazuje Směrnici 18-04 z 10. 1. 2005.
Novela 1 nahrazuje Směrnici 18-04 z 1. 6. 2007.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-04 z 1. 5. 2008.
Změna 2 nahrazuje Směrnici 18-04 z 25. 11. 2008.
Změna 3 nahrazuje Směrnici 18-04 z 2. 3. 2009.
Změna 4 nahrazuje Směrnici 18-04 z 11. 1. 2010.
Změna 5 nahrazuje Směrnici 18-04 z 20. 4. 2012.
Změna 6 nahrazuje Směrnici 18-04 z 1. 3. 2013.
Změna 7 nahrazuje směrnici 18-04 z 1. 1. 2014.
Změna 8 nahrazuje Směrnici 18-04 z 1. 6. 2015.
Vydání 13 nahrazuje Směrnici 18-04 ze 17. 5. 2016.
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12. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá vedoucí OBS.
Termín prověrky: jednou za 1 rok.
Za provedení prověrky odpovídá vedoucí OBS.
13. Rozdělovník
výt č. 1)

Intranet PARAMO, a. s.

14. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Přehled dokumentace PO a její uložení v PARAMO, a.s.
Příloha č. 2 – Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO
Příloha č. 3 – Formulář: Vzor záznamu o školení zaměstnanců
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Přehled dokumentace PO a její uložení v PARAMO, a. s., HS Pardubice
+ DiS Svítkov
Název

Obsah

Dokumentace o začlenění
podle požárního nebezpečí
Posouzení požárního
nebezpečí

§ 28 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 29 vyhlášky o požární M. Macháček
prevenci
OZO

Stanovení organizace
zabezpečení požární ochrany
Požární řády pracovišť

§ 30 vyhlášky o požární
prevenci
§ 31 vyhlášky o požární
prevenci

Požární poplachové směrnice

§ 32 vyhlášky o požární OZO
prevenci
M. Macháček

Požární evakuační plán
Dokumentace zdolávání
požárů
Řád ohlašovny požárů
Dokumentace o školení
zaměstnanců o PO, odborné
přípravě PPH, tématické
plány a časové rozvrhy
školení a odborné přípravy
Doklady o kontrolách
dodržování předpisů o PO
Přehled o umístění výstr. a
bezpečnostních značek

Zpracovatel

OZO
M. Macháček
OZO
VZ

§ 32 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 34 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 35 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 36 vyhlášky o požární OZO
prevenci

Protokoly a zápisy

OZO
OZO
+ Ved. zaměstnanec
OZO
+ Ved. zaměstnanec

Bezpečnostní listy

§ 31 vyhlášky o požární
ochraně
§ 31 vyhlášky o požární
ochraně
Zákon č. 350/2011 Sb.
REACH

Doklady o kontrole
provozuschopnosti PBZ

§ 7 vyhlášky o požární
ochraně

Přehled o rozmístění HP

Dokumentace o činnosti a
akceschopnosti jednotky
HZSp

§ 27 odst. 1 písm. l)
vyhlášky o požární
prevenci
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OIMS a IA
výrobce, prodejce
Dodavatelé, např.
Siemens s.r.o.
Hastex & Haspr s.r.o.
Klika-BP a.s.
Leňo stabil s.r.o.
Insprav s.r.o.
ELKLIMA s.r.o.
TEPOSTOP, s.r.o
SOND PO
PENTO - SERVIS s.r.o.
MS Praha s.r.o.
HZSp PA

Schvaluje

Uložení

GŘ

VOBS
HZS Pard.
HZSp.
VOBS
Intranet
VOBS
Pracoviště
Intranet
VOBS
VOBS
pracoviště
vrátnice
Intranet
VOBS
Pracoviště
HZSp
HZS Pard.
VOBS

GŘ
GŘ
GŘ
OZO
GŘ
OZO

OZO
OZO
VZ

HZSp
VOBS
vedoucí
pracovišť
VOBS
VZ
Požární řády
Požární řády
+ VOBS
Intranet
OIMS a IA
pracoviště
VOBS
HZSp
pracoviště
OZF

HZSp PA
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Přehled dokumentace a její uložení v PARAMO, a.s. HS Kolín
+ DiS (mimo DiS Svítkov)

Název

Obsah

Dokumentace o začlenění
podle požárního nebezpečí
Posouzení požárního
nebezpečí

§ 28 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 29 vyhlášky o požární OZO
prevenci

Stanovení organizace
zabezpečení požární ochrany

§ 30 vyhlášky o požární OZO
prevenci
M. Macháček

GŘ

Požární řády pracovišť

§ 31 vyhlášky o požární OZO
prevenci
Ved. pracoviště

GŘ

Požární poplachové směrnice

§ 32 vyhlášky o požární OZO
prevenci

OZO

Požární evakuační plán

§ 32 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 34 vyhlášky o požární OZO
prevenci

OZO

§ 35 vyhlášky o požární OZO
prevenci
§ 36 vyhlášky o požární OZO
prevenci

OZO

HZSp

OZO
VZ

OZO
vedoucí
pracovišť

Protokoly a zápisy

OZO

GŘ

Přehled o rozmístění HP

§ 31 vyhlášky o požární
ochraně
§ 31 vyhlášky o požární
ochraně

OZO
+ VZ
OZO
+ VZ

Bezpečnostní listy

Zákon č. 350/2011 Sb.
REACH

Doklady o kontrole
provozuschopnosti PBZ

§ 7 vyhlášky o požární
ochraně

Dokumentace zdolávání
požárů
Řád ohlašovny požárů
Dokumentace o školení
zaměstnanců o PO, odborné
přípravě PPH, tématické
plány a časové rozvrhy
školení a odborné přípravy
Doklady o kontrolách
dodržování předpisů o PO
Přehled o umístění výstr. a
bezpečnostních značek

Dokumentace o činnosti a
akceschopnosti jednotky
HZSp

§ 27 odst. 1 písm. l)
vyhlášky o požární
prevenci
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Zpracovatel

OIMS a IA
výrobce, prodejce
Dodavatelská služba,
např.
Pavel Král – ELSI
Kolín
Hastex & Haspr s.r.o.
FW 2 S a.s.

Schvaluje

Uložení

GŘ

HZSp - KO
HZS Kolín.
HZSp – KO
OZO
OZO
Intranet
HZSp - KO
OZO
Pracoviště
Intranet
OZO
pracoviště
vrátnice
Intranet
Pracoviště
OZO
HZSp - KO
HZS Kolín

GŘ

OZO

OZO
HZSp - KO
Požární řády
Požární řády
+
OZO
Intranet
OIMS a IA
pracoviště
OZO
pracoviště
HZSp - KO

HZSp KO
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Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO
Tématický plán školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně
Školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně musí odpovídat zákonem
předepsanému rozsahu a provedení (tématický plán školení/odborná příprava, časový
rozvrh školení/odborná příprava a záznam o provedeném školení/odborná příprava
včetně předepsaných podpisů školených a školitelů/osob provádějících odbornou
přípravu). Školení provádí a zabezpečují vedoucí zaměstnanci podle typu školení a
ve specifikovaných případech OZO v PO.
2. Školení a odborná příprava se dělí na tyto typy:
2.1 Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání a
při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím
mění i podmínky na novém pracovišti (jiné požadavky na provoz a obsluhu
instalovaných technických zařízeni v případě požáru, obsah požárního řádu apod.),
s kterými musí být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje 1x za dva roky.
Školení zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo OZO v PO.
Školení zaměstnanců obsahuje seznámení:
1. s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími
z předpisů o PO;
2. s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech;
3. s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním
plánem a posouzením požárního nebezpečí;
4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických
zařízení v případě požáru;
5. se zajištěním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (hasicí přístroje);
7. s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení;
8. s hlavními zásadami používání otevřeného ohně;
9. s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.
10. se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům;
11. s používáním mobilních telefonů v PARAMO, a.s.
2.2 Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu
do funkce a opakuje se 1x za 3 roky v rozsahu školení zaměstnanců. Školení
vedoucích zaměstnanců provádí OZO v PO. Školení se zúčastní:
a) generální ředitel
b) odborní ředitelé
c) vedoucí provozů, odborů
d) vedoucí oddělení, mistři provozů
e) zaměstnanci, kteří jsou oprávněni vystavovat Příkazy na práci s otevřeným
ohněm, popř. další pověření zaměstnanci
2.3 Školení vedoucích zaměstnanců třetích osob provádí OZO v PO ve spolupráci
s vedoucím zaměstnancem daného pracoviště (provozu) PARAMO, a.s. Školení se
zúčastní:
- vedoucí zaměstnanci třetích osob, kteří se příležitostně zdržují na pracovištích
PARAMO, a.s. a vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO
(zvýšené a vysoké požární nebezpečí).
a) Školení o požární ochraně třetích osob, které se příležitostně zdržují na
pracovištích PARAMO, a.s. a které vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a

1.
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2.4

2.5

3 zákona o PO (zvýšené a vysoké požární nebezpečí), provádí v rozsahu
školení zaměstnanců na pracovišti vedoucí zaměstnanec třetích osob nebo
vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s. (odpovědný za styk s cizí firmou ve
spolupráci s vedoucím zaměstnancem daného pracoviště) dle bodu 2.
b) Školení o požární ochraně třetích osob, které se příležitostně zdržují na
pracovištích PARAMO, a.s. a nevykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3
zákona o PO, se provádí v rozsahu školení při nástupu – úvodní instruktáž
„Školení o požární ochraně, bezpečnosti práce a ochraně zdraví, obecných
zásad pro zajištění ochrany životního prostředí při nástupu do PARAMO, a. s.“
Školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
v době sníženého provozu a mimopracovní době se provádí před zahájením
jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x za rok v rozsahu školení zaměstnanců.
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních
hlídek se provádí před zahájením provozu pracoviště s činností se zvýšeným
požárním nebezpečím a následně periodicky nejméně 1x za rok. Odbornou přípravu
provádí OZO v PO. Odborná příprava obsahuje seznámení:
V teoretické části
1. s požárním nebezpečím provozu
2. se způsobem vyhlašování požárního poplachu
3. se způsobem přivolání jednotky HZSp
4. s poskytnutím pomoci při zdolávání požáru
V praktické části
1. s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů
2. se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů
3. s možnostmi a způsoby evakuace osob a materiálu

2.6 Odborná příprava preventistů v požární ochraně se provádí před zahájením
jejich činnosti a opakuje se 1x za rok. Odbornou přípravu provádí OZO v PO.
Odborná příprava se provádí v rozsahu školení zaměstnanců, rozšířené o
seznámení se způsobem a lhůtami provádění preventivních požárních prohlídek,
vedením požární knihy nebo záznamu o provedených požárních prohlídkách.
Odborná příprava preventistů obsahuje seznámení:
1. s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími
z předpisů o PO;
2. s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech;
3. s dokumentací PO;
4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických
zařízení v případě požáru;
5. zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (např. hasicí
přístroje, hasiva);
7. s funkcí, příp. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení;
8. s hlavními zásadami používání otevřeného ohně;
9. s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.;
10. se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům;
11. s používáním mobilů v PARAMO, a.s.;
12. lhůty a způsob provádění preventivních požárních prohlídek;
13. způsob vedení záznamů o provedený preventivních požárních prohlídkách.
2.7

Školení obsluhy ohlašovny se provádí při nástupu do funkce obsluhy ohlašovny
požárů a opakuje se nejméně 1x za rok. Školení provádí velitel jednotky HZSp nebo
OZO v PO. Školení obsluhy obsahuje seznámení:
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1. s organizací a zajištěním ohlašovny a se základními povinnostmi vyplývajícími
z výkonu funkce obsluhy;
2. s řádem ohlašovny požárů, s požárními poplachovými směrnicemi a popř.
s další dokumentací obsahující stanovení podmínek pro činnost ohlašovny
požárů;
3. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických
zařízení pro detekci požárů a mimořádných událostí (nadstavbové zařízení
EPS a EDP, spouštění čerpací stanice požární vody, detekce úniku ropných
látek apod.);
4. školení obsluhy absolvují všichni zaměstnanci HZSp na střediscích Pardubice
a Kolín.
3. Požadavky na kvalifikaci školitele
ŠKOLENÍ
Všichni zaměstnanci
Vedoucí zaměstnanci
Osoby pověřené zajišťováním PO
v mimopracovní době, třetí osoby
Obsluha ohlašovny požárů

KVALIFIKACE
OZO, vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s.
OZO
OZO, vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s.
OZO

Třetí osoba vykonávající činnosti uvedené Vedoucí zaměstnanec třetí osoby
v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO
Vedoucí zaměstnanec třetí osoby
OZO + vedoucí zaměstnanec pracoviště
PARAMO, a.s.
ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Preventivní požární hlídky
Preventista požární ochrany

KVALIFIKACE
OZO
OZO

Časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních
hlídek a preventistů požární ochrany.
Pro školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a obsluhy ohlašovny požárů se
stanovuje doba 1,5 hodiny. Pro školení zaměstnanců třetích osob, kteří vykonávají činnosti
uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO, a osob zajišťujících PO v době sníženého provozu,
se stanovuje doba 1 hodiny. Pro školení zaměstnanců třetích osob, kteří se příležitostně
zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a nevykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 zákona
o PO, se stanovuje doba 0,5 hodiny.
Pro odbornou přípravu preventivních požárních hlídek se stanovuje doba 1 hodina
teoretické přípravy a 0,5 hodiny praktické přípravy. Pro odbornou přípravu preventistů
v požární ochraně se stanovuje doba 2 hodiny.
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PARAMO, a. s.
IČ: 48173355

ZÁZNAM
o školení zaměstnanců o požární ochraně*
o školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně*
třetích osob*
školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době
sníženého provozu a mimopracovní době*
1. Náplň školení
Náplň školení podle § 23 vyhlášky o požární prevenci a směrnice 18-04 Zabezpečení
požární ochrany v PARAMO, a.s obsahuje seznámení:
a) s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů
o PO
b) s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech
c) s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a
posouzením požárního nebezpečím
d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení
v případě požáru
e) zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (hasicí přístroje)
g) s funkcí, příp. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení
h) s hlavními zásadami používání otevřeného ohně
i) s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.
j) se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům
k) s používáním mobilních telefonů v PARAMO, a.s.
2. Datum školení
Školení bylo provedeno dne:
3. Doba trvání školení
Doba trvání:
4. Způsob ověření znalostí
testem

pohovorem

Ověření provedl: ……………………….

Podpis: ………………………………..

5. Prohlášení
Prohlašuji, že jsem oprávněn provádět školení zaměstnanců o požární ochraně v souladu se
zněním § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Záznam musí být doplněn prezenční listinou s uvedením střediska.
*) Nehodící se škrtněte
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