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3.2 Radiostanice
Pan Petr Branda, osoba odpovědná – jmenován hlavním operátorem v PARAMO, a. s.
Hlavní operátor:
 zajišťuje styk s orgány Českého telekomunikačního úřadu;
 zajišťuje opravy ve spolupráci s odborem nákupu dle požadavků;
 zaškoluje nové provozní operátory dle požadavků;
 provádí kontroly dodržování provozu dle povolení ČTU;
Za vlastní provoz RDST HZSp v Kolíně odpovídá pověřený velitel stanice HZSp Kolín.
4. Zkratky
HZS ČR
HZSp
MU
OBS
OIMS a IA
RDST
TÚ

- Hasičský záchranný sbor ČR
- Hasičský záchranný sbor podniku
- Mimořádná událost
- Odbor bezpečnostních služeb
- Odbor integrovaných systémů a interního auditu
- Radiostanice
- Telefonní ústředna

5. Zásady pro činnost spojové služby
5.1 Obecně
Telefonní hovory se uskutečňují prostřednictvím TÚ HARRIS 20-20 ve smyslu pravidel
platných pro používání tohoto zařízení a obecně platných předpisů spojů.
Telefonní služba v HS Kolín je zajišťována nepřetržitě na vrátnici V1, stanoviště ostrahy
objektu. Telefonní služba v HS Pardubice je zajišťována od 6 do 17 hod na recepci. Po této
době, ve dnech pracovního volna a klidu a ve svátek je ústředna přepojena na vrátnici
Závodiště, stanoviště ostrahy objektu na vrátnici (tel. linka č. 352).
Do telefonní sítě vstupují účastníci podle přidělených stupňů dostupnosti:
stupeň 2 – místní (vnitropodnikový)
stupeň 3 – město
stupeň 4 – meziměstské oprávnění + mobilní síť
stupeň 5 – mezinárodní oprávnění
O dostupnosti jednotlivých telefonních stanic rozhodují vedoucí odborů/provozů.
Provedení změny a její zaevidování na TÚ zajistí vedoucí oddělení MaR a elektro na
základě písemných požadavků (e-mailem) příslušných vedoucích a vede aktuální přehled o
přidělených stupních dostupnosti.
5.2 Vymezení odpovědnosti
Za hospodárné využívání účastnických telefonních stanic s přímými telefonními čísly a
telefonů s dostupností 3, 4, 5 a využívání pro soukromé hovory, zodpovídají příslušní vedoucí
zaměstnanci.
Účastníci telefonních stanic jsou povinni:
 telefonovat stručně a úsporně
 telefonický přístroj udržovat v řádném stavu
 závady ohlásit v HS Pardubice na mobil 736 507 448 nebo mailem:
stepan.balada@paramo.cz a v HS Kolín na mobil 736 507 057 nebo emailem:
michaela.semradova@paramo.cz
 telefonní přístroj používat podle přiděleného stupně dostupnosti
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5.3 Tarifikace telefonních hovorů
TÚ HARRIS 20-20 umožňuje tarifikaci telefonních hovorů ze všech účastnických stanic.
Ústředna tarifikuje i dálkové telefonní hovory s tím, že jsou rozlišovány hovory jednak
služební a jednak soukromé (zvolením předčíslí „93“). Ústředna poskytuje údaje obsahující
datum a čas vzniku telefonního hovoru, linku a útvar, ze kterého bylo voláno, telefonní číslo
kam bylo voláno, délka trvání hovoru a výši poplatku.
Po uplynutí měsíce zajistí v HS Kolín p. Michaela Semrádová a v HS Pardubice p. Petr
Branda přehled tarifikace jednotlivých linek v areálu společnosti, který neprodleně předají
referentovi pro vnitřní správu.
Každý odpovědný vedoucí společnosti může provádět namátkové kontroly placení
soukromých telefonních hovorů. V případě abnormálního nárůstu telefonních hovorů je o této
skutečnosti podávána informace příslušným odborným ředitelům.
Referent pro vnitřní správu zpracovává přehled tarifikace pro externí firmy v naší
společnosti za uplynulý měsíc pro provedení přefakturace částek jednotlivým firmám.
Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na tarifikaci telefonních hovorů, považují tyto
informace za důvěrné.
6. Zásady používání radiostanic v PARAMO, a.s.
6.1 Obecně
RDST je povoleno používat jen osobám oprávněným – určeným a zaškoleným.
RDST je povoleno používat jen pro pracovně-provozní činnost a úkoly ve společnosti a na
kmitočtech dle této směrnice.
Každý majitel RDST je povinen se o přidělené RDST řádně starat, v případě poruchy
RDST vyřadit z provozu a zajistit opravu u odborné firmy prostřednictvím hlavního operátora,
aby vlivem poruch nedocházelo k rušení.
Je zakázáno jakékoliv rozebírání RDST, zásahy do konstrukce a připojování jiných antén
(kromě antén přidělených k RDST).
Při vlastním provozu dodržovat platné předpisy pro provoz RDST, a to zejména:
- vést provoz zásadně v českém jazyce, v jasné a srozumitelné řeči, nepoužívat
vulgární výrazy a zkratky, kromě zkratek všeobecně známých, používat volací znaky;
- radiostanicemi nesdělovat informace státního, hospodářského a služebního tajemství,
fakta mající charakter důvěrných informací s výjimkou obecně známých faktů o
společnosti.
V případě mimořádné události – MU (viz Směrnice 18-01) používat havarijní kanál č. 1.
RDST jsou osazeny kmitočty dle potřeb uživatelů. Všechny stanice v síti dispečera
(450 MHz) mají osazen Havarijní kanál č. 1, přednostně určený ke komunikaci při MU.
V případě špatné vzájemné slyšitelnosti přenosných RDST lze použít kanál č. 1
převaděčový za dodržení následujících zásad:
- nevstupovat do hovoru jiným stanicím;
- v případě MU okamžitě opustit tento kanál.
Tabulka přidělených radiostanic:
HS
Pardubice

druh RDST

Převaděč
450 MHz
Provoz paliva

MaxonPM150
Mot. GP340 Ex
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počet
2
2

umístění/použití
HZSp
Venkovní obsluha

volací znaky
--------EFB81,EFB 82

kmitočtové
pásmo
poznámka
450
450
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HS
Pardubice

druh RDST

počet

umístění/použití

volací znaky

kmitočtové
pásmo
poznámka

PR02
Mot.GP340Ex
RP, SR, NMO Maxon SL200

2
3

venkovní obsluha

EFB 99,100
EFB 51-53
EFB 49,50

450
450
záloha vol.
znaků

PR03 OA

Mot.CM340
GP 340Ex

1
8

Velín PR 03
venkovní obsluha

EFB 90
EFB 91-98

450
450

Dispečer

MaxonPM150
MaxonPM150

1
1

Základnová- BŘV
Základnová-BŘV

EFB 77
EFA 19

450
160

MaxonPM150
Mot. GM 380
Mot. GM 380
Mot. GM 360
Mot. GM 360
MaxonPM150
Mot.GP 340
Mot. GP380
Mot. GP900Ex
E tech ES400

1
1
1
1
1
6
9
2
3
4

Ústředna HZSp
Ústředna HZSp
Ústředna HZSp
Ústředna HZSp
vozidlová
vozidlová
přenosné
přenosné
přenosné
venkovní obsluha

EFB 86
EFA 1
EFA 2
havarijní siréna
EFA 3
EFA 4-7,20,24
EFA 10 – 18
EFA 8,9
EFA8Ex,21,22
EFB 62-67

450
160
160
160
160
160
160
160
160
450

Motorola P 110

4

Montážní a
seřizovací práce

Gen. povolení
ČTÚ

160

HZSp
Pardubice

Energetika
Dílna elektro
a měření

HS Kolín
Mísírna olejů
Provoz
RDH
HZSp Kolín

Provoz RP

Druh RDST

počet

Motorola
CP 140
DP 1400
Mot. CM 340
Mot. GP900 Ex

4

Mot. CM 360
Mot. CM 340
Mot. GP 380
Mot. GP 340

1
5
2
8

Mot. P040
GP 900 Ex
Mot. GP340

2
1
3

1
2
1

umístění/použití

volací znaky

s HZSp

s HZS ČR

kmitočtové
pásmo
poznámka

venkovní
obsluha
Vnitřní obsluha
Velín RDH
operátor předák,
venkovní obsluha
Ústředna HZSp
vozidlové
přenosné
přenosné

Gen. pov. ČTÚ

160

RDH 1
RDH 2, 3, 4

450
450

PKO 900
PKO 901-5
PKO 910-11
PKO 912-19

160
160
160
160

přenosné
přenosné
přenosné

Generální
Povolení
ČTÚ

450
450
450

s HZS ČR

Poznámka:
Do zón s nebezpečím výbuchu je povolenou používat pouze radiostanice s atestem (ATEX nebo Ex IIC).
Ostatní radiostanice je ZAKÁZÁNO v zónách používat.
Provoz RDST HZSp se navíc řídí vlastními předpisy.
Mot. = zkratka pro značku Motorola

Použití přidělených RDST:
dispečeři, hasiči
- spojení při likvidaci MU mezi vybranými zaměstnanci společnosti
hasiči na RDST ve vlastní síti 170 MHz (platí pro závody v Pardubicích i v Kolíně)
- dosažitelnost všech hasičů během pracovní doby
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- spojení při zásahu
- součinnost s jinými jednotkami HZS a složkami IZS
provoz paliva
- spojení venkovní obsluhy
provoz 02
- spojení mezi velínem SR + RP + venkovní obsluhou, spojení mezi lávkami a
velínem NMO
- ohlášení MU na kanále č. 1
provoz 03
- spojení mezi velínem, mistrem a venkovní obsluhou
- možnost ohlášení MU na HZSp na kanále č. 1
energetika
- možnost ohlášení MU na HZSp na kanále č. 1
- spojení mezi mistrem energetiky s ČOV, vodárnou
- montážní práce (kabeláže apod.)
dílna elektro a měření
- montážní a seřizovací práce na provozech
energetika HS Kolín
- spojení mezi mistrem energetiky a venkovní obsluhou
provoz RDH
- spojení mezi velínem a venkovní obsluhou
mísírna olejů Kolín
- spojení mezi velínem a venkovní obsluhou
RP Kolín
- spojení mezi velínem a venkovní obsluhou
Za dodržování podmínek pro provoz RDST jsou odpovědni všichni uživatelé v PARAMO,
a.s.
Dodržování této směrnice bude v souladu s touto směrnicí kontrolováno hlavním
operátorem a orgány Českého telekomunikačního úřadu.
6.2 Zásady pro používání radiostanic v PARAMO, a.s. při mimořádné události v HS
Pardubice
V PARAMO, a.s. jsou provozovány radiostanice v pásmu 450 MHz v tzv. dispečerské síti
označené volacím znakem EFB. Tyto radiostanice slouží pro provozní účely.
Ve všech stanicích v pásmu 450 MHz je instalován kanál č. 1 jako havarijní. V případě
nutnosti je možno touto stanicí na kanále č. 1 ohlásit vznik MU na základnovou stanici HZSp.
Při likvidaci MU jsou všichni účastníci přepnuti na havarijní kanál č. 1 a řídí se pokyny
velitele zásahu nebo dalších vedoucích zaměstnanců. Při tomto spojení slyší každý každého,
používají se tzv. otevřené volací znaky, tj. například jméno nebo funkce volaného.
O ukončení provozu na kanále č. 1 rozhoduje velitel zásahu nebo dispečer.
Ostatním není dovoleno bezdůvodně vstupovat do hovoru! Ukončení provozu v radiové
síti při MU je možné pouze na pokyn dispečera nebo velitele zásahu.
Dispečer podniku je rovněž vybaven základnovou RDST v síti HZSp (označené vol.
znakem EFA 19). Tato stanice slouží k přímé komunikaci dispečera s velitelem zásahu
(v případě MU), případně se spojařem HZSp. V případě přítomnosti dispečera na místě
zásahu komunikuje dispečer s velitelem zásahu prostřednictvím spojaře HZSp pomocí
přenosné radiostanice EFB na kanále č. 1. V případě zásahu se složkami IZS se stanice v síti
HZSp přepínají na kanál č. 2 – pouze na pokyn velitele zásahu. Pokyny pro účastníky
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připojené na kanále č. 1 v síti dispečera (stanice označené EFB …) předává spojař HZSp na
základě hlášení od velitele zásahu.
7. Souvisící dokumenty
TOP 13-01
Postup při vypracování dokumentace IMS
TOP 13-02
Zásady pro vedení dokumentů IMS
Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události
8. Závěrečná ustanovení
Všichni zaměstnanci společnosti užívající RDST musí být prokazatelně seznámeni s touto
směrnicí a musí důsledně dodržovat její ustanovení.
Každý nákup RDST, rozšíření sítě a další změny se mohou provádět jen se souhlasem
hlavního operátora – osoba odpovědná.
Vydáním této směrnice se zrušuje směrnice č. 4/96 Zásady pro používání radiostanice
v PARAMO, a.s.
Novela 1 nahrazuje Směrnici 18-17 z 16. 4. 2004.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-17 z 5. 4. 2007.
Novela 2 nahrazuje Směrnici 18-17 z 27. 5. 2010.
Vydání 5 nahrazuje Směrnici 18-17 ze 7. 11. 2011 a Směrnici 10-12 z 27. 5. 2013 (část
týkající se spojové služby).
Vydání

Předmět změny

Datum

5

Doplněno ustanovení ze směrnice 10-12 týkající se zásad spojové služby,
aktualizace odpovědností.

13. 6. 2018

9. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá vedoucí OBS.
Termín prověrky: jednou za 5 let.
Za provedení prověrky odpovídá vedoucí OBS.
10. Rozdělovník
výt.č.1)

Intranet PARAMO, a.s.
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