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I. NÁLEŽITOSTI CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti 

Systém řízení PZH je ve společnosti ČEPRO, a.s. budován již od roku 2001. Od roku 2011 se stal 
nedílnou součástí řízení IMS ve společnosti. Systém řízení je založen na prevenci a zahrnuje řízení 
jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, řízení PZH v souladu se zákonem 
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, řízení BOZP v souladu s požadavky normy OHSAS 
18001, požární ochrany a ochrany ŽP v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001.  
 
Systém IMS je implementován v celé společnosti ČEPRO, a.s. včetně sítě čerpacích stanic EuroOil.  
 
Charakteristiky systému řízení popsané v této části bezpečnostní zprávy jsou platné pro všechny 
sklady společnosti, tak aby bylo ve společnosti dosahováno jednotné struktury a přístupu k řízení. 
Cílem ČEPRO, a.s., jako společnosti s celorepublikovou působností, je jednotný a ucelený systém 
řízení, který respektuje požadavky právních předpisů a ISO standardů.  
 
Základem IMS v ČEPRO, a.s. je systematické plánování, které vychází především z přezkoumání 
IMS, tzn. z: 

 provedení posouzení rizik,  
 hodnocení účinnosti a efektivnosti existujících opatření,  
 přezkoumání dosavadních zkušeností s neshodami, nehodami a skoronehodami, 
 posouzení plnění odpovídajících právních a ostatních požadavků ve společnosti 

 

2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení bezpečnosti 

Systém řízení IMS je popsán v dokumentaci, která pokrývá požadavky právních a ostatních 
předpisů a systémových norem, je průběžně přezkoumávána, aktualizována a přístupná všem 
zaměstnancům a zainteresovaným stranám. Systém řízení dokumentace je definován ve směrnici 
GŘ č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace. 
 
Dokumentace IMS je vedena ve 4 vrstvách: 
Řízená dokumentace I. vrstvy 

 řád – zásadní dokumenty upravující organizaci společnosti, její postupy a činnosti na 
úrovni politik společnosti a komplexních procesů 

 směrnice GŘ společnosti – základní stanovení procesního uspořádání společnosti, splnění 
požadavků právních předpisů, splnění požadavků IMS 

 příkaz GŘ společnosti – akt řízení GŘ 
 
Řízená dokumentace II. vrstvy 

 směrnice odborného ředitele společnosti/vedoucího odboru – rozpracování hlavních 
procesů řízení jejich vlastníky 

 příkaz odborného ředitele společnosti/vedoucího odboru – akt řízení na úrovni vlastníka 
procesů 

 
Řízená dokumentace III. vrstvy 

 předpis odborného ředitele společnosti/vedoucího odboru – podrobné rozpracování 
konkrétního podprocesu, zpracovaný na základě pokynu vlastníka procesu 

 
Řízená dokumentace IV. vrstvy 

 místní provozně bezpečnostní předpis – „návod k použití“ zařízení provozovaného v rámci 
daného procesu, jehož povinná struktura zajišťuje splnění požadavků právních předpisů 
z oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP 
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 provozně bezpečnostní předpisy, technologické postupy, návody k použití vydané 

výrobcem nebo dodavatelem zařízení, které jsou, bez dalších úprav, přejímány jako řízené 
 bezpečnostní dokumentace – dokumentace o prevenci rizik, vybraná dokumentace 

požární ochrany a dokumentace havarijního plánování podle požadavků zvláštních 
právních předpisů stanovujících postupy pro případ zabránění vzniku nebo omezení 
následků vzniklých mimořádných situací 

 příkaz vedoucího skladu – akt řízení na úrovni skladu 
 
Seznam platné interní dokumentace I. až III. vrstvy dokumentace, která zpracovává a zavádí 
bezpečné postupy pro výkon činností (zejména provozních) významných z hlediska IMS, je uveden 
v příloze č. 6. Seznam platné dokumentace skladu Loukov je uveden v příloze č. 5. 
 

3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům 

Zásady pro jednotlivé systémové části integrovaného manažerského systému (IMS) jsou popsané 
v textu směrnice GŘ č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. 
 
Platná aktuální verze interní dokumentace IMS je vlastním zaměstnancům dostupná na intranetu 
společnosti, případně může být výtisk dokumentu dostupný v listinné podobě na vybraném 
pracovišti. Zaměstnanci externích organizací působících v objektu jsou s dokumentací 
seznamováni v potřebném rozsahu při vstupním školení z oblastí PO, BOZP, PZH a EMS. Směrnice 
č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace stanovuje pravidla pro tvorbu, 
schvalování, distribuci, evidenci, řízení, změny a nakládání s dokumentací v ČEPRO, a.s., vč. 
povinnosti seznamování zaměstnanců s řízenou dokumentací (odpovídá přímý nadřízený vedoucí 
zaměstnanec v rámci organizační struktury). 
 

4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných 
vnitřních předpisů 

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS jako nejvyšší dokument systému řízení popisuje 
systém řízení uplatňovaný ve společnosti, formuluje Politiku IMS a stanovuje základní povinnosti a 
odpovědnosti zaměstnanců společnosti v oblasti zajištění fungování procesu řízení společnosti. 
Určení pravomocí a odpovědností za jednotlivé činnosti v oblasti IMS, které vychází z textu 
směrnice, je toto: 

Tabulka 1: Matice odpovědností řízení IMS v ČEPRO, a.s. 

Pracovní pozice → 
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Činnost ↓ 

Udržování a trvalé zlepšování IMS SCH O S S S - 

Formulování a plnění Politiky IMS O, SCH S S S - - 

Vytváření podmínek a zdrojů pro plnění schválených 
cílů a úkolů 

O - S - - - 

Sledování a evidence požadavků právních a 
ostatních předpisů, rozhodnutí, stanovisek, 
vyjádření atd. 

- K - - O - 

Seznamování zaměstnanců s Politikou IMS, cíli a 
úkoly, požadavky právních a ostatních předpisů, 
provozními a havarijními postupy, řídícími 
dokumenty; Zavádění nezbytných opatření a 

- K K O - - 
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Pracovní pozice → 
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Činnost ↓ 

kontrola jejich realizace; Přijímání a podávání 
podnětů k neustálému zlepšování; Motivování 
zaměstnanců 

Identifikace a hodnocení rizik a určení způsobu 
jejich řízení v rámci útvaru 

- - O S S - 

Předkládání návrhů, připomínek – podávání 
podnětů k přijetí opatření 

- - SCH S, SCH - O 

Hlášení skoronehod, mimořádných událostí, 
havarijních stavů, neshod v oblasti kvality produktu 

- K - S S O 

Bezpečné postupy a bezpečnost provozování - K SCH O S  

Posouzení plánované změny z hlediska jejího 
dopadu na zdraví a životy osob, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, životní prostředí, jakost 

- K SCH O S - 

Přezkoumání IMS SCH O S S S - 
 
Poznámka k tabulce: 
SCH – schvaluje, O – odpovídá, S – spolupracuje, K – kontroluje, GŘ – generální ředitel, VOHSE – vedoucí odboru HSE; 
specialista = zejména specialista BOZP, hlavní ekolog, požární specialista společnosti, specialista řízení JPO, specialista 
prevence závažných havárií, vedoucí odboru řízení jakosti; 
vlastník procesu = odborný ředitel, vedoucí odboru; 
vedoucí zaměstnanec = zejména vedoucí oddělení, vedoucí skladu; 
 

4.1 Organizační zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie 

Pravidla pro proces řízení rizik a metodický postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik 
v oblastech BOZP, PO, PZH a EMS upravují vlastníci procesů ve svých směrnicích a předpisech. 
Identifikaci a hodnocení rizik v oblasti obecných hrozeb vůči společnosti ČEPRO, a. s. stanovuje 
řád PAS č. 05/PAS/00/00/2018 Bezpečnostní řád. 
 
Účelem procesu posouzení rizik ZH je zajistit postup identifikace všech zdrojů rizik, které vznikají 
vlivem činností a služeb společnosti, určit jejich priority podle stanovených kritérií a významné 
zdroje rizik promítnout v rámci systému řízení IMS do stanovených cílů a úkolů, které vyplývají 
z přezkoumání systému řízení IMS v rámci soustavného zlepšování stavu bezpečnosti v ČEPRO, 
a.s. Proces posuzování rizik ZH je organizačně zabezpečen v rámci odboru HSE. 
 
K posouzení rizik se v ČEPRO, a.s. přistupuje: 

 při změně druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu, 
 po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, 
 po organizačních změnách, pokud tyto změny ovlivňují systém řízení IMS, 
 dle opatření uvedených ve změnovém řízení dle Příručky IMS, 
 po vzniku nehody v objektu s rizikem vzniku ZH, 
 na základě požadavku vedoucího odboru HSE nebo specialisty PZH (např. po podnětu 

podaném vedoucím zaměstnancem organizačního útvaru, na základě neshody 
identifikované v rámci kontroly orgánů státní správy). 
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4.2 Organizační zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení 

bezpečnosti 

Pravomoci a odpovědnosti za klíčové činnosti v oblasti IMS a organizační schéma jsou uvedeny 
v interním předpisu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád. Dílčí odpovědnosti vč. dodržování 
požadavků z hlediska zajištění oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP pro všechny zaměstnance 
společnosti uvádí řád PAS č. 02/PAS/00/00/2018 Pracovní řád a navazující směrnice 
č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 01/HSE/01/00/2015 
Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, 
a.s., č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s. 
 
Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá, že za organizaci IMS je odpovědný 
generální ředitel ČEPRO, a.s. Udržováním oblasti IMS je pověřen vedoucí odboru HSE, který je 
nositelem odpovědnosti za implementaci Politiky IMS, vytvoření, zavedení a udržování 
integrovaného systému řízení v ČEPRO, a.s. v souladu s požadavky zákonů a prováděcích 
předpisů. Dílčí povinnosti jsou dále delegovány na pověřené zaměstnance – specialisty (zejména 
hlavního bezpečnostního technika, požárního specialistu společnosti, specialistu řízení JPO, 
specialistu PZH, hlavního ekologa společnosti, vedoucího odboru řízení jakosti). 
 
Statutární orgán společnosti ČEPRO, a.s. stanovuje a garantuje odpovídající zdroje nezbytné 
k ustavení a udržování kvalitního IMS a jeho dalšího zlepšování. Zdokonalování systému řízení se 
provádí průběžně v souladu s principem trvalého zlepšování, zejména v rámci výkonu vnitřní 
kontrolní činnosti ve společnosti, auditní činnosti a přezkoumání IMS. 
 

4.3 Organizační zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických 
dokumentů a zajištění jejich dodržování 

Za sledování a evidenci požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k jakosti výrobků 
a poskytovaných služeb, k procesům a objektům nebo zařízením společnosti ČEPRO, a.s., jsou 
odpovědní zaměstnanci specialisté s vymezenou působností v daných oblastech v rámci 
společnosti ČEPRO, a.s. – zejména hlavní bezpečnostní technik, požární specialista společnosti, 
specialista řízení JPO, specialista PZH, hlavní ekolog společnosti, vedoucí odboru řízení jakosti (viz 
směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS). Tito specialisté odpovídají za průběžné 
metodické řízení a usměrňování činnosti odborných zaměstnanců na všech skladech společnosti 
– zejména bezpečnostních techniků, velitelů jednotek PO (velitelů požárních hlídek), techniků 
ekologie, vedoucích laboratoří a vedoucích skladů. 
 
Za seznamování zaměstnanců s požadavky právních a ostatních předpisů odpovídají vedoucí 
zaměstnanci na všech stupních řízení. 
 
Souběžně v rámci programu Compliance činí společnost kroky směřující k optimalizaci interní 
dokumentace společnosti, a to za účelem celkového zjednodušení stávajícího systému interní 
dokumentace, včetně nastavení kontrolních mechanismů tak, aby byl systémově vždy zajištěn 
soulad vnitřních předpisů s právním řádem ČR, standardy ISO, Corporate Governance, vše 
v zájmu ochrany společnosti, ochrany jejího managementu a minimalizace vzniku rizik škod. 
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4.4 Organizační zajištění definování cílů a úkolů v oblasti PZH 

Systém řízení PZH je v ČEPRO, a.s. nedílnou součástí řízení IMS ve společnosti. Cíle a úkoly jsou 
v oblasti řízení IMS stanoveny každoročně na základě výsledků přezkoumání IMS (viz směrnice 
č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS). 
 
Za definování cílů v oblasti IMS odpovídají odborní ředitelé, přičemž za jejich dílčí rozpracování 
jsou v rámci jimi řízených organizačních složek společnosti odpovědni vedoucí odborů, vedoucí 
oddělení, vedoucí skladů, vedoucí střediska 1 Produktovody. Cíle a úkoly v oblasti IMS stanovuje 
odborný ředitel na základě sběru dat a informací v průběhu sledovaného období, a to s ohledem 
na strategické cíle (vize) společnosti, střednědobý plán společnosti, krátkodobé úkoly 
představenstva, akční plány úseků/odborů, projekty apod. K tomu využívá ve společnosti 
zavedený způsob výměny informací na interní úrovni mezi různými pozicemi a útvary ve 
společnosti – např. porady odborných ředitelů, porady jednotlivých úseků/odborů, Platforma 
zaměstnanců, aj.  
 
Zdrojem dat pro stanovení cílů a úkolů jsou např. výsledky identifikace a hodnocení rizik (vzniku 
havárie, pracovních, bezpečnostních apod.), výsledky z kontrolní činnosti (interní i externí), šetření 
příčin vzniku pracovních úrazů, skoronehod, a mimořádných událostí, výsledky monitoringu a 
měření, zjištění ze strany orgánů státní správy. Takto získané podněty projednává odpovědný 
vedoucí zaměstnanec (zde vedoucí skladu) s vedením daného úseku, nejčastěji při poradách, kde 
je ukládána odpovědnost za realizaci konkrétním osobám vč. termínu realizace, nebo při přípravě 
plánu investic či plánu oprav a údržby (tzv. business review meatingy), kde odpovědný vedoucí 
skladu předává vedení společnosti požadavky na zlepšení IMS.  
 
Plněním některých úkolů v oblasti PZH jsou na skladech pověření bezpečnostní technici, přičemž 
úzce spolupracují se specialistou PZH a s dalšími odpovědnými zaměstnanci skladu (vedoucí 
skladu, vedoucí operátor, velitel JPO). 
 

4.5 Organizační zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro 
hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření 

Kromě pravidelně monitorovaných a vyhodnocovaných ukazatelů stavu bezpečnosti v ČEPRO, a.s. 
(viz zde část II. Popis tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, kap. 5. Sledování a 
hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení bezpečnosti) jsou pro 
jednotlivé cíle a úkoly (pokud je to možné) nadefinovány a stanoveny vyhodnotitelné ukazatele 
(měřitelné parametry), které podávají informace o splnění cílů a úkolů a účinnosti realizovaných 
opatření ve společnosti. Při stanovení cílů a úkolů jsou vedoucími úseků (odbornými řediteli) 
stanoveny zároveň vyhodnotitelné ukazatele (ukazatel plnění), parametry a kritéria pro hodnocení 
splnění cílů a úkolů pro danou oblast. Účinnost realizovaných opatření je hodnocena v rámci 
přezkoumání IMS. Odborní ředitelé formou stanovení konkrétních úkolů rozpracují způsob 
k dosažení naplnění cílů stanovených vedením společnosti v rámci každoročního přezkoumání 
IMS, kdy v rámci akčního plánu svého úseku specifikují dílčí kroky a odpovědnosti. 
 
Směrnice GŘ č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS stanovuje, že odborní ředitelé odpovídají za 
vytvoření podmínek a zdrojů pro plnění schválených cílů a úkolů prostřednictvím plánu obchodní 
činnosti, plánu investic, plánu oprav a údržby, plánu kontrol a plánu školení, dále za výběr 
nejvhodnější varianty řešení schválených cílů a úkolů, za průběžné hodnocení jejich realizace a 
řešení vzniklých problémů. 
 
Pro sledování plnění cílů a úkolů je ve společnosti zaveden systém řízení a dokladace činnosti – 
např. hodnocení plnění stanoveních cílů u všech odborných ředitelů společnosti v rámci porad 
odborných ředitelů, hodnocení plnění úkolů v úsecích, odborech, skladech v rámci porad 
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úseku/odboru/skladu, sledování stavu plnění nápravných opatření z interních auditů pomocí 
follow-up vedeného OIA, sledování stavu plnění nápravných opatření z mimořádných událostí a 
skoronehod, přezkoumání IMS aj. Porada odborných ředitelů dále pravidelně projednává 
informace o činnosti jednotlivých útvarů společnosti a vyhodnocuje plnění úkolů a schválených 
projektů, případně schvaluje změnu nezbytných zdrojů pro realizaci projektů. 
 

4.6 Organizační zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového 
harmonogramu 

Za implementaci, udržování a neustálý rozvoj systému řízení IMS v ČEPRO, a.s. jsou odpovědní 
vedoucí zaměstnanci společnosti na všech stupních řízení. Odpovědnosti a pravomoci týkající se 
jednotlivých kroků systému řízení IMS jsou rozepsány ve směrnici PAS č. 09/PAS/00/00/2018 
Příručka IMS. Klíčové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení IMS jsou přehledně 
zpracovány do Matice odpovědností řízení IMS v ČEPRO, a.s. (viz tabulka 1). Určování prioritních 
úkolů je pravomocí představenstva společnosti. 
 
Časový harmonogram zdokonalování systému řízení IMS: 

 Stanovení politiky – splněno 
 Stanovení odpovědností a pravomocí – splněno 
 Posouzení rizik závažné havárie – splněno a dále se plní průběžně při identifikaci potřeby 
 Analýza účinnosti bezpečnostních opatření a postupů – splněno 
 Stanovení cílů a úkolů, stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro 

hodnocení jejich plnění a účinnosti realizovaných opatření – splněno, dále se plní 
průběžně při přezkoumání IMS  

 Výcvik managementu a informování zaměstnanců – splněno a dále se plní průběžně 
 Školení a výcvik zaměstnanců – splněno a dále se plní průběžně 
 Tvorba a zavedení dokumentovaných postupů a kontrolních instrukcí – plněno průběžně 

dle rozsahu prováděných provozních činností 
 Vnitřní audity systému řízení IMS – splněno a dále se plní průběžně 
 Přezkoumání systému řízení IMS + aktualizace stavu systému řízení – splněno a dále se 

plní průběžně 
 Trvalé zlepšování systému řízení IMS – prováděno na základě výstupů z přezkoumání IMS 

 

4.7 Organizační zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování 
plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů 

Kontrolní činnost, způsob identifikace příčin nesplněných úkolů a zavedení pravidel přijímání 
příslušných nápravných opatření je podrobně popsána v části II. Popis tematických oblastí 
systému řízení bezpečnosti, kapitole 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH. Proces 
interního auditu je podrobně popsán ve směrnici č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit. 
 
Za ověřování funkčnosti systému řízení IMS odpovídá na úrovni vedení společnosti vedoucí OIA na 
základě plánu auditů, který je každoročně zpracován a schválen vedením společnosti. 
 
Na skladech probíhají veškeré plánované kontroly dle plánu kontrol, který stanovuje oblasti a 
frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob vyhodnocování kontrol. Odpovědnost za jeho plnění 
nese vedoucí skladu, kontroly probíhají průběžně v rámci kalendářního roku. 
 
V oblasti zdrojů probíhá sledování cílů formou vyhodnocování plánů oprav a údržby a plánů 
investic, a to průběžně v rámci porad vedení společnosti. Odpovědnost za sestavení plánů a 
sledování jejich plnění nesou vedoucí odboru technického rozvoje a vedoucí odboru údržby a 
správy majetku. 
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4.8 Organizační zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění 

jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti 

Statutární orgán společnosti ČEPRO, a.s. stanovuje a garantuje odpovídající zdroje nezbytné 
k ustavení a udržování kvalitního systému řízení IMS a jeho dalšího zlepšování. Odpovědnosti za 
zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů jsou uvedeny v interním předpisu 
č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád. 
 
Odborní ředitelé odpovídají za vytvoření podmínek a zdrojů pro plnění schválených cílů a úkolů 
prostřednictvím plánů obchodní činnosti, plánu investic, plánu oprav a údržby, plánu kontrol a 
plánu školení, dále za výběr nejvhodnější varianty řešení schválených cílů a úkolů, za průběžné 
hodnocení jejich realizace a řešení vzniklých problémů. 
 
Je-li na základě přezkoumání jednotlivých součástí systému řízení identifikována případná 
potřeba zdrojů, jsou tyto následně plánovitě a včas přidělovány. 
 

4.9 Organizační zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných 
neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských) 

Odpovědnosti za zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů jsou uvedeny 
v interním předpisu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád. Je-li na základě přezkoumání IMS 
identifikována případná potřeba zdrojů, jsou tyto následně plánovitě a včas přidělovány. 
 
Za IMS je ve společnosti odpovědný generální ředitel, který mimo jiné schvaluje přidělování 
zdrojů. Za zajištění potřebných zdrojů pro možnost realizace mimořádných opatření v oblasti IMS 
odpovídá představenstvo společnosti. 
 

II. STRUKTURA POPISU TEMATICKÝCH OBLASTÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení 

1.1 Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik ZH 

1.1.1 PŘEHLED VŠECH PRACOVNÍCH POZIC ZAMĚSTNANCŮ (FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ) S VLIVEM 
NA OMEZOVÁNÍ RIZIK NEBO S VLIVEM NA VZNIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

Za organizaci IMS je odpovědný generální ředitel ČEPRO, a.s., který mimo jiné: 
 rozhoduje o rozvoji IMS ve společnosti,  
 odpovídá za plnění usnesení představenstva o změnách vnitřní organizační struktury, 
 určuje a jmenuje představitele vedení pro IMS,  
 odpovídá za věcnou náplň Politiky IMS, stanovení cílů a úkolů, 
 předkládá zprávu o přezkoumání ke schválení představenstvem, rozhoduje o nápravných 

a preventivních opatřeních plynoucích z přezkoumání, 
 schvaluje Příručku IMS společnosti jako nejvyšší dokument systému řízení a další hlavní 

řídící dokumenty společnosti, 
 schvaluje přidělování zdrojů, 
 odpovídá za neustálé zlepšování IMS. 

 
Udržováním a trvalým zlepšováním IMS je pověřen vedoucí odboru HSE. Je nositelem 
odpovědnosti za implementaci Politiky IMS, vytvoření, zavedení a udržování systému řízení 
v ČEPRO, a.s., v souladu s požadavky zákonů a prováděcích předpisů. Dílčí povinnosti jsou 
delegovány na pověřené zaměstnance – specialisty (zejména hlavního bezpečnostního technika, 
požárního specialistu společnosti, specialistu řízení JPO, specialistu PZH, hlavního ekologa 
společnosti, vedoucího odboru řízení jakosti).  
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Pro zastupování společnosti a plnění některých úkolů v oblasti PZH je představenstvem pověřen 
specialista PZH na základě pověření. Rozsah jeho odpovědností a pravomocí je stanoven řádem 
PAS č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád a popisem pracovní pozice. Specialista PZH je 
podřízen vedoucímu odboru HSE. Specialista PZH je mj. oprávněný ke schvalování dokumentace 
PZH. 
 
Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení zodpovídají v oblasti IMS na jimi řízeném 
pracovišti: 

 za dodržování právních a ostatních předpisů (v souladu s programem Compliance), 
 za plnění stanovených cílů a úkolů, 
 za zavádění nezbytných opatření a kontroly jejich realizace, 
 za řádné předávání informací týkajících se IMS, 
 za určení nositelů konkrétních odpovědností a povinností v rámci systému řízení na 

pracovišti, 
 za přijímání a podávání návrhů opatření (podnětů) ke stálému zlepšování. 

 
Pravomoci a odpovědnosti přidělené jednotlivým funkcím jsou uvedeny v řádu 
č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád, v dalších směrnicích a provozních předpisech IMS a 
v popisech pracovní pozice/profese. 
 
Zastupitelnost je dle řádu č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád stanovena takto: 

 Generální ředitel je zastupován, pokud sám neurčí jinak, v době nepřítomnosti obchodním 
ředitelem. V případě nepřítomnosti obchodního ředitele je generální ředitel zastupován 
finančním ředitelem.  

 Každý odborný ředitel určí svého zástupce, kterého písemně pověří zastupováním v době 
své nepřítomnosti - pověření může být uděleno na dobu určitou. Obdobně se postupuje i 
při zastupování ostatních vedoucích zaměstnanců společnosti. 

 Vedoucí odboru HSE je v době své nepřítomnosti zastupován požárním specialistou 
společnosti. 

 
Zaměstnanci, jejichž činnost má vliv na případný vznik nebo rozsah havárie, jsou na skladu tito: 

 vedoucí skladu – v případě ZH ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 
organizuje a řídí krizový štáb skladu, spolupracuje s krizovým štábem společnosti, dává 
k účelu likvidace události závazné pokyny; v případě nepřítomnosti je zastupován 
vedoucím operátorem 

 vedoucí operátor – v případě ZH ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, podílí 
se realizaci bezpečnostních opatření k eliminaci vzniku a následků ZH, v případě 
nepřítomnosti je zastupován vedoucím skladu 

 operátor – plní funkci obsluhy řídícího systému technologie a obsluhy požárně 
bezpečnostních zařízení skladu, čímž se podílí na realizaci opatření k eliminaci vzniku a 
následků ZH, v rámci likvidace události dává pokyny obsluze technologie, pokud tato není 
přímo ohrožena událostí, a je ve spojení s velitelem zásahu a dalšími zaměstnanci 
společnosti 

 velitel JPO – je velitelem zásahu, organizuje a řídí činnosti nutné k lokalizaci a likvidaci 
události, v případě nepřítomnosti je zastupován velitelem směny 

 hasič – plní funkci obsluhy požárně bezpečnostních zařízení skladu a přímo se podílí na 
lokalizaci a likvidaci události 

 provozní obsluha (dříve „obsluha ČOV“) – odpovídá za obsluhu vodohospodářských 
zařízení skladu, čímž se podílí na realizaci bezpečnostních opatření k eliminaci vzniku a 
následků ZH, v případě nepřítomnosti jeho činnost přebírá určený hasič 
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1.1.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA A FUNKČNÍ SCHÉMA SE ZVÝRAZNĚNÍM PRACOVNÍCH POZIC 

ZAMĚSTNANCŮ S VLIVEM NA OMEZOVÁNÍ RIZIK NEBO S VLIVEM NA VZNIK ZH 

Organizační schéma funkcí a vazeb řídícího managementu systému IMS je uvedeno v řádu 
společnosti č. 01/PAS/00/00/2018 Organizační řád. 
 
Organizační schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik 
nebo s vlivem na vznik ZH je toto: 

 
Obrázek 1: Organizační schéma pracovních pozic s vlivem na omezení ZH 

 

Generální 
ředitel

Obchodní 
ředitel

Odbor řízení 
jakosti

Finanční 
ředitelka

Tiskový 
mluvčí

Provozní 
ředitel

Vedoucí 
realizace 
investic

Vedoucí 
odboru 
provozu

Vedoucí skladu

Vedoucí 
operátor

Operátor 
skladu

Velitel JPO

Hasiči

Provozní 
obsluha Laboratoř

Vedoucí 
odboru údržby 

a správy 
majetku

Odd. 
systémové 

podpory

Odd. technické 
podpory

Odd. údržby a 
správy majetku 

ČS

Odd. údržby

Provozně 
technický 

odbor

Vedoucí 
odboru HSE

Požární 
specialista 
společnosti

Specialista 
řízení jednotek 

PO

Specialista 
BOZP

Specialista 
prevence ZH

Hlavní ekolog 
společnosti

Bezpečnostní 
technik

Vedoucí 
odboru 

právních služeb

Vedoucí OBIA

Vedoucí OIA

Vedoucí 
odboru ČS



BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU LOUKOV 

ČEPRO, a.s.  Vydání: 5 Revize: 0 Strana: 14 

ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

 
1.1.3 DOSTUPNOST AKTUÁLNÍHO PŘEHLEDU ZAMĚSTNANCŮ S VLIVEM NA OMEZOVÁNÍ RIZIK 

NEBO S VLIVEM NA VZNIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

Jmenný seznam zaměstnanců skladu a dalších zaměstnanců podílejících se na omezování rizik 
závažných havárií (vč. telefonních kontaktů) je uložen spolu s plánem vyrozumění na všech 
místech s nepřetržitou službou, na místech obvyklých pro informování zaměstnanců a volně 
přístupný ve školících místnostech – zde viz příloha č. 2. 

1.1.4 POVINNOST SEZNÁMIT EXTERNÍ SUBJEKTY A NÁVŠTĚVNÍKY S BEZPEČNOSTNÍMI 
PRAVIDLY V OBJEKTU A PROVÁDĚT KONTROLU DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL 

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS uvádí, že pro zaměstnance jiných 
zaměstnavatelů, návštěvníky a kontrolní orgány platí v přiměřeném rozsahu povinnosti a 
odpovědnosti definované příslušnými provozními předpisy pro jednotlivé objekty/zařízení. Některé 
zvláště rizikové činnosti vykonávané externími organizacemi se řídí zvláštními postupy 
zanesenými v interní dokumentaci ČEPRO, a.s. 
 
Informace pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, návštěvníky a kontrolní orgány o způsobu 
zajištění oblastí BOZP, PO, PZH a OŽP v objektech společnosti vč. přijatých opatřeních ke 
zdolávání požárů, poskytnutí pomoci, evakuaci v případě mimořádných událostí apod. je 
poskytována formou školení podle jednotného tematického plánu, který je v platném znění 
umístěn na intranetu společnosti. Školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec dotčeného 
pracoviště nebo bezpečnostní technik, což vyplývá ze směrnic č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění 
BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s., 
č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s., č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění 
PZH v objektech ČEPRO, a.s.  
 

1.1.5 INFORMACE O PROVĚŘOVÁNÍ KVALIFIKACE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ 

Dozor nad činností zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, kteří se pohybují nebo pracují 
v zařízeních ČEPRO, a.s., a informování o potenciálních rizicích, která jsou s pracovištěm 
společnosti spojena (včetně dohod postupů a odpovědnosti při úrazech, haváriích, škodách, 
likvidaci odpadů a používaní majetku a zdrojů ČEPRO, a.s.), zajišťují vedoucí zaměstnanci na 
všech stupních řízení. 
 
Způsob výběrových řízení, zadávání zakázek, hodnocení dodavatelů se řídí směrnicí 
č. 01/OCN/01/00/2018 Výběr dodavatele. 
 
Pro činnosti vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, jako je např. svařování, obsluha, montáž, 
údržba, kontroly a opravy, zkoušky a revize vyhrazených technických zařízení, vyžaduje společnost 
ČEPRO, a.s. předložení platného certifikátu, osvědčení či oprávnění, které opravňuje osobu 
vykonávat danou činnost – toto vyplývá především z předpisu č. 11/HSE/03/03/2015 Zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na technických zařízeních a vyhrazených technických 
zařízeních v objektech ČEPRO, a.s. 
 

1.1.6 PROJEDNÁVÁNÍ PROBLEMATIKY PZH NA ÚROVNI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Za projednávání důležitých, klíčových, rozhodujících otázek se zaměstnanci a přijímání opatření 
vyplývajících ze stanovených cílů odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, a to 
prokazatelnou formou, např. projednáním konkrétního tématu v rámci porad.  
 
Projednávání otázek IMS a vyhodnocení plnění úkolů probíhá při pravidelném přezkoumání IMS 
na úrovni vedení společnosti. 
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1.1.7 SEZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ PROBLEMATIKY PZH NA 

ÚROVNI VEDENÍ 

Za informování zaměstnanců o Politice IMS, cílech a opatřeních zodpovídají vedoucí zaměstnanci. 
Za informování zaměstnanců o požadavcích legislativy, o pracovních postupech, o řešení 
zjištěných nebo nahlášených závad, úrazů, upozornění na skoronehody, které se dotýkají jejich 
pracoviště apod., odpovídá přímý nadřízený zaměstnance, který je povinen pro informování 
využívat veškeré standardní informační zdroje a podle okolností a závažnosti zvolit vhodnou 
formu.  
 
Zprávu o přezkoumání IMS schvaluje představenstvo společnosti na svém jednání. O jejím 
schválení jsou informování odborní ředitelé a vedoucí odborů na poradě vedení společnosti. 
Zpráva je po jejím schválení vedením společnosti dostupná zaměstnancům na intranetu 
společnosti. Se Zprávou o přezkoumání IMS musí být prokazatelně seznámeni všichni 
zaměstnanci společnosti. 
 

1.2 Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích a jejich odpovědnost 

1.2.1 ODPOVĚDNOST ZA PROVÁDĚNÍ POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 

Proces posuzování rizik ZH je organizačně zajištěn v rámci odboru HSE. 
 

1.2.2 ODPOVĚDNOST ZA SEZNAMOVÁNÍ EXTERNÍCH SUBJEKTŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ 
S EXISTUJÍCÍMI RIZIKY A S PRAVIDLY BEZPEČNÉHO VÝKONU ČINNOSTÍ NEBO POHYBU 
V OBJEKTU 

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (dodavatelé, zhotovitelé, nájemci) vykonávající pracovní 
činnost nebo vyskytující se na pracovištích společnosti ČEPRO, a.s. jsou v potřebném rozsahu 
informováni o opatřeních k zajištění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, 
PO, PZH a OŽP vztahujících se k dotčenému pracovišti formou školení před zahájením pracovní 
činnosti. Bez tohoto školení nelze připustit zahájení jejich pracovní činnosti. Za splnění tohoto 
požadavku odpovídá vedoucí zaměstnanec dotčeného pracoviště. 
 
Dozor nad činností zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, kteří se pohybují nebo pracují 
v zařízeních ČEPRO, a.s., a informování o potenciálních rizicích, která jsou s pracovištěm 
společnosti spojena (včetně dohod postupů a odpovědnosti při úrazech, haváriích, škodách, 
likvidaci odpadů a používaní majetku a zdrojů ČEPRO, a.s.), zajišťují vedoucí zaměstnanci na 
všech stupních řízení.  
 

1.2.3 ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH ZDROJŮ (VČETNĚ LIDSKÝCH) PRO 
ZAVEDENÍ A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ A JEHO ROZVOJ 

Statutární orgán společnosti ČEPRO, a.s. stanovuje a garantuje odpovídající zdroje nezbytné 
k ustavení a udržování kvalitního IMS a jeho dalšího zlepšování. Odpovědnosti za zajištění a 
zálohování technických, finančních a lidských zdrojů jsou uvedeny v řádu č. 01/PAS/00/00/2018 
Organizační řád. 
 
Je-li na základě přezkoumání IMS identifikována případná potřeba zdrojů, jsou tyto následně 
plánovitě přidělovány prostřednictvím schválených plánů obchodní činnosti, plánu investic, plánu 
oprav a údržby, plánu školení. 
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1.2.4 ODPOVĚDNOST ZA PROCES ZAVÁDĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ A JEHO ROZVOJ 

Udržováním a trvalým zlepšováním integrovaného systému řízení je pověřen vedoucí odboru HSE. 
Je nositelem odpovědnosti za implementaci Politiky IMS, vytvoření, zavedení a udržování systému 
řízení v ČEPRO, a.s., v souladu s požadavky zákonů a prováděcích předpisů. Dílčí povinnosti jsou 
delegovány na pověřené zaměstnance – specialisty (zejména hlavního bezpečnostního technika, 
požárního specialistu společnosti, specialistu řízení JPO, specialistu PZH, hlavního ekologa 
společnosti, vedoucího odboru řízení jakosti). 
 
Dle jednotlivých činností souvisejících se zavedením a fungováním systému řízení IMS jsou 
uvedeny odpovědné funkce v Matici odpovědností v systému řízení IMS ČEPRO, a.s. (viz tab. 1). 
 

1.2.5 ODPOVĚDNOST ZA IDENTIFIKACI POTŘEB VÝCVIKU, ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE VÝCVIKU A 
VYHODNOCENÍ JEHO EFEKTIVNOSTI 

Potřeby výcviku v jednotlivých oblastech IMS zohledňují platnou legislativu, výsledky analýz, 
auditů, hodnocení rizik apod. Za identifikaci potřeb výcviku v souladu s aktuálně platnými 
požadavky právních a ostatních předpisů odpovídají příslušní zaměstnanci specialisté (zejména 
hlavní bezpečnostní technik, požární specialista společnosti, specialista řízení JPO, specialista 
PZH, hlavní ekolog, vedoucího odboru řízení jakosti). Konkrétní zásady pro provádění školení vč. 
jeho vyhodnocení upravují tito specialisté ve svých směrnicích.  
 
Vedoucí zaměstnanci na všech stupních organizační struktury jsou povinni zajistit výcvik svých 
podřízených zaměstnanců a nedopustit, aby zaměstnanec nevykonával práce, jejichž výkon by 
neodpovídal jeho schopnostem a odborné a zdravotní způsobilosti. 
 

1.2.6 ODPOVĚDNOST ZA SLEDOVÁNÍ FUNKČNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROVÁDĚNÍ JEHO 
KONTROL A AUDITŮ A VYHODNOCOVÁNÍ JEHO ÚČINNOSTI 

Funkčnost systému IMS se ověřuje formou auditů interních (IMS a procesní), interních 
zákaznických (audit smluvních zhotovitelů a poskytovatelů), externích zákaznických (audit 
odběratelů) a auditů druhou stranou (certifikační a kontrolní audity IMS). Přehled o výsledcích 
interních a externích auditů je vedení společnosti předkládán formou zpráv z auditu, které jsou 
projednávány poradou odborných ředitelů. Generální ředitel následně ukládá odpovědnost za 
realizaci konkrétním osobám a termíny realizace nápravných a preventivních opatření, pokud ze 
zjištění z auditů tato vyplývají. Interní audity probíhají na základě plánu auditů, který předkládá 
vedoucí OIA ke schválení vedením společnosti. 
 
Ověření plnění požadavků dílčích prvků IMS se provádí na základě kontrol, které provádějí 
jednotlivé odborné útvary společnosti. Vedoucím OIA je vedení společnosti pravidelně 
předkládána Zpráva o výsledcích vnitřní kontrolní činnosti, jejíž součástí je sumarizace údajů 
z auditů proběhlých v kalendářním roce a komplexní přehled o vlastní kontrolní činnosti 
jednotlivých specialistů společnosti. 
 
Na skladech a středisku 1 Produktovody probíhají veškeré plánované kontroly podle Plánu kontrol 
skladu/Produktovodu, který stanovuje oblasti a frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob 
vyhodnocování kontrol. V oblasti zdrojů probíhá sledování cílů formou vyhodnocování plánu oprav 
a údržby, plánu investic a plánu školení. 
 

1.2.7 ODPOVĚDNOST ZA ZAVEDENÍ, SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ NÁPRAVNÝCH AKTIVIT 

Povinností všech zaměstnanců společnosti je mj. dát podnět k přijetí bezpečnostních nebo 
kvalitativních opatření řešící nedostatky zjištěné v pracovním procesu nebo jiné závady, které 
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mohou ovlivnit systém řízení. Podněty se řeší operativně za spoluúčasti odpovědného 
nadřízeného vedoucího zaměstnance. Vedoucí pracoviště, kterému je podnět postoupen, je 
odpovědný za posouzení a vypořádání podnětu (určení příčiny neshody). V případě, že je nezbytné 
neshodu odstranit, stanoví konkrétní úkoly k zabezpečení nápravy. 
 
Pro vypořádání opatření vyplývajících ze zjištění interního auditu jsou stanovená 
nápravná/preventivní opatření ve zprávě z auditu, spolu s uvedením osob odpovědných za řešení. 
Evidenci o takto stanovených opatřeních z interních auditů vede vedoucí OIA. 
 

1.2.8 ODPOVĚDNOST ZA ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍ 

Tuto problematiku řeší předpis č. 07/HSE/01/03/2015 Pohotovostní služby, hlášení 
mimořádných událostí a krizových stavů. 
 
Při vzniku havarijní nebo krizové situace může být svoláván krizový štáb společnosti, a to jeho 
předsedou nebo místopředsedou, který rozhodne o místě i čase jeho svolání dle aktuální situace. 
Způsob jeho aktivace, jeho složení a jeho činnost je řešena směrnicí č. 11/PAS/00/00/2018 
Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Pro řešení mimořádné události nebo 
havarijní situace na úrovni skladu (produktovodu) je organizován krizový štáb skladu 
(produktovodu), o jehož zřízení, složení, rozsahu a působnosti rozhoduje vedoucí skladu (vedoucí 
střediska) dle vzniklé potřeby. 
 
Dle rozhodnutí vedení krizového štábu společnosti může být aktivován a vyslán na místo události 
výjezdový tým první reakce, který poskytne dotčené organizační složce na místě vzniku havarijní 
nebo krizové situace odbornou servisní podporu pro její zvládnutí z pohledu posouzení 
probíhajících prvotních opatření k zamezení šíření následků vzniklé situace (zásah složek IZS) a 
podílí se na návrhu optimálního postupu řešení a přijetí vhodných opatření k minimalizaci škod a 
následků. Dle situace převezme vedoucí týmu na místě řízení řešení vzniklého stavu. 
 
Organizace na místě zásahu je prováděna na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému v platném znění. Řízením zásahu je pověřen vedoucí příslušné základní 
složky IZS (velitel zásahu) a to s ohledem na převažující činnost u zásahu. V případě požáru je 
velitelem zásahu velitel JPO, a to na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění. Velitel HZSP má přednostní právo velení před všemi veliteli jednotek v případě, 
že místem zásahu je podnik, pro který je tato jednotka zřízena. Samotná organizace a řízení 
u mimořádných událostí je řešena vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany v platném znění. U mimořádných událostí/havarijních situací/krizových situací, kde 
nebudou zasahovat složky IZS, řídí a organizuje zásah předseda nebo místopředseda krizového 
štábu. Ten může předat místo zásahu a pověřit řízením zásahu i jinou osobu. Při krizových 
stavech je povinnost postupovat dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění. 
 

1.3 Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání 

1.3.1 SYSTÉM VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ PRO OBSAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH POZIC VÝZNAMNÝCH 
Z HLEDISKA PZH 

Způsob obsazování pracovních pozic (způsob náboru a výběru nových zaměstnanců) uvádí 
směrnice č. 26/FŘ/70/00/2018 Metodika personální práce pro vedoucí zaměstnance, přičemž 
hlavním cílem je zejména zajistit výběr nejlepšího z řad uchazečů o zaměstnání na obsazovanou 
pozici/profesi se zohledněním jak potřeb konkrétní pozice/profese, tak dlouhodobých 
(strategických) personálních potřeb společnosti, a zapracování nového zaměstnance rychle a 
efektivně na jeho pracovní místo (adaptační proces). 
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Podkladem pro výběr nového zaměstnance jsou mj. kvalifikační požadavky, vycházející 
z kvalifikačních požadavků, stanovených v příloze kolektivní smlouvy. Práce, pro které je 
předepsána zvláštní odborná způsobilost podle zvláštních předpisů, smějí vykonávat pouze 
zaměstnanci, kteří jsou prokazatelně k takovéto pracovní činnosti způsobilí, tj. mají platné 
osvědčení, nebo průkaz. 
 
Zvláštní důraz je kladen na odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří vykonávají specializované 
činnosti v rámci systému PZH. V rámci posouzení rizik jsou vyhledávány a na základě scénářů 
definovány provozy, v nichž existuje potenciál vzniku ZH s možnými následky mimo areál 
provozovatele nebo do složek životního prostředí. V takto vytipovaných provozech se následně 
přistupuje k hodnocení stavu komponent spolehlivosti a možnosti chybování lidského činitele, tzv. 
analýze lidského činitele, která je prováděna pravidelně v rámci plánované auditní činnosti. 
 

1.3.2 ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE A UDRŽOVÁNÍ POTŘEBNÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A 
DOVEDNOSTÍ 

Rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž 
byla identifikována nebezpečí a rizika, je zajištěno pravidelným školením z oblasti PZH, PO, BOZP 
a OŽP a pravidelným absolvováním odborných školení. Většina odborných způsobilostí 
v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, se ve společnosti 
týká oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Specifická a zvláštní odborná školení zaměstnanců (protipožární, havarijní, první pomoc apod.) 
jsou součástí osnovy školení k základnímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zajištění OŽP nebo zajištění požární ochrany (viz směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění 
BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO a 
č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.).  
 
Mezi činnosti vyžadující zvláštní výcvik patří v ČEPRO, a.s. čištění nádrží a svařování. Pravidla pro 
provádění těchto specifických činností jsou součástí interních předpisů č. 06/HSE/01/02/2015 
Podmínky bezpečnosti při nebezpečných pracích a č. 19/PŘ/02/01/2014 Příprava a čištění 
nádrží po skladovaných produktech, se kterými jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni, 
případně vycházejí z povinností daných právními a ostatními předpisy a jsou součástí školení 
k získání potřebné odborné způsobilosti.  
 

1.3.3 INFORMACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VZTAHU K JEJICH PRACOVNÍMU ZAŘAZENÍ 

Obecně platí, že jednou z povinností všech zaměstnanců ČEPRO, a.s. je, soustavně si udržovat, 
případně zvyšovat své odborné znalosti. 
 
Školení je prováděno za jednotlivé oblasti IMS samostatně dle individuálně stanovených osnov. 
Osnovy školení musí zohledňovat platnou legislativu, výsledky analýz, auditů, hodnocení rizik a 
případných změn. Za soulad osnov školení s aktuálně platnými požadavky právních a ostatních 
předpisů odpovídají příslušní zaměstnanci specialisté. Konkrétní zásady pro provádění školení vč. 
přezkoušení a ověření znalostí ve společnosti ČEPRO, a.s., tam, kde to vyplývá z požadavků 
právních a ostatních předpisů, upravují vlastníci procesů, resp. specialisté ve svých směrnicích. 
 
Podrobnosti ke školení, osnovy školení a vedení záznamů o školení pro potřeby jednotlivých částí 
systému IMS udávají následující: 

 Oblast PO – směrnice č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s. 
 Oblast EMS – směrnice č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s. 
 Oblast BOZP – směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a. s. 
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 Oblast PZH – směrnice č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s. 

 
Obecně platí, že zaměstnanci jsou v rozsahu jejich pracovního zařazení a rizik odpovídajících 
tomuto zařazení pravidelně proškolováni v rámci školení PZH, PO, BOZP a EMS. 
 

1.3.4 ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ U ZAMĚSTNANCŮ 

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá povinnost, že o všech školeních se 
vedou prokazatelné záznamy, součástí školení je i ověření znalostí školených zaměstnanců. 
Konkrétní zásady pro provádění školení vč. přezkoušení a ověření znalostí ve společnosti ČEPRO, 
a.s., tam, kde to vyplývá z požadavků právních a ostatních předpisů, upravují vlastníci procesů, 
resp. specialisté ve svých směrnicích. 
 
Kromě ověřování znalostí a dovedností u zvláštních odborných způsobilostí (jehož forma a způsob 
se řídí příslušnými právními předpisy) jsou povinně písemně (testem) ověřovány znalosti získané 
vstupním a opakovaným školením BOZP a PO vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců 
ČEPRO, kteří vykonávají činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo se zvýšeným, případně 
vysokým požárním nebezpečím. Vyhodnocení testu provádí vedoucí zaměstnanec (obvykle VSk). 
Ověření znalostí ostatních zaměstnanců se provádí ústním pohovorem školitele se školenými. Pro 
vybraná školení, která jsou organizována formou e-learningu (např. školení Compliance, školení 
řidičů „referentů“ apod.), jsou rovněž individuálně stanovena pravidla pro ověření a hodnocení 
znalostí, které je následně prováděno elektronicky.   
 

1.3.5 ZPŮSOB DOKUMENTOVÁNÍ PROVEDENÉHO ŠKOLENÍ A JEHO VYHODNOCENÍ 

Viz předcházející kapitola. 
 

1.3.6 INFORMACE O TOM, ZDA ŠKOLENÍ ZAHRNUJE OBLASTI (NAPŘ. PRÁVNÍ PŘEDPISY 
RELEVANTNÍ K PZH, POLITIKA PZH, IDENTIFIKACE RIZIK, HODNOCENÍ A OMEZOVÁNÍ 
RIZIKA, POSTUPY A ČINNOSTI PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH) 

Směrnice č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s. ukládá aktuální platnou 
osnovu školení PZH – umístěnou na intranetu společnosti. V rámci školení PZH musí být 
zaměstnanci skladu, pro který je schválena bezpečnostní zpráva, prokazatelně seznámeni s jejím 
obsahem v potřebném rozsahu, tj. minimálně s výsledky identifikace zdrojů rizik, s výsledky 
posouzení rizik, s opatřeními pro ochranu a k omezení následků závažné havárie. Seznámení 
ostatních fyzických osob, které se s vědomím společnosti zdržují v objektu, pro nějž je zpracována 
bezpečnostní zpráva a vnitřní havarijní plán, probíhá podle tematického plánu ke školení cizích 
osob, který je rovněž dostupný na intranetu společnosti. 
 
Osnova pro školení zaměstnanců ČEPRO, a. s. v oblasti PZH je následující: 
1. Politika systému integrovaného managementu 
2. Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií 
3. Organizace prevence závažné havárie na pracovištích – pravomoci a odpovědnosti, 

dokumentace zpracovávaná dle zákona o prevenci závažných havárií  
4. Řízení změn v objektu nebo zařízení 
5. Havarijní plánování – dokumentace havarijního plánování, její aktualizace, povinnosti při 

vzniku závažné havárie, cvičení havarijní připravenosti 
6. Sledování plnění cílů prevence závažných havárií – audity, kontroly, nápravná a preventivní 

opatření 
7. Schválená bezpečnostní zpráva v rozsahu minimálně:  

a) výsledky identifikace nebezpečí, analýzy a hodnocení rizik,  
b) opatření pro ochranu a omezení dopadů ZH (bezpečnostní systémy a opatření). 
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8. Vnitřní havarijní plán v rozsahu minimálně: 

a) seznámení s riziky závažné havárie,  
b) seznámení s preventivními bezpečnostními opatřeními, 
c) seznámení s žádoucím chováním zaměstnanců v případě vzniku závažné havárie. 

9. Bezpečnostní opatření obsažená v plánu fyzické ochrany. 
 

1.3.7 INFORMACE O TOM, ZDA ŠKOLENÍ ZAHRNUJE OBLASTI (NAPŘ. INSTALOVANÉ 
TECHNOLOGICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, PROVOZOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY, 
NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY) 

Viz předcházející kapitola – osnova školení zaměstnanců v oblasti PZH. 
 

1.3.8 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 

Řád č. 02/PAS/00/00/2018 Pracovní řád ukládá, že při uzavření pracovní smlouvy seznámí 
zaměstnance jeho bezprostředně nadřízený mj. s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, s požární ochranou na pracovišti, s požadavky systému řízení prevence závažných 
havárií na pracovišti a s požadavky systému řízení ochrany životního prostředí. 
 
Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá, že školení zaměstnanců a vedoucích 
zaměstnanců probíhá při nástupu a dále opakovaně ve lhůtě 1x za 2 roky. Školení osob, které se 
s vědomím ČEPRO, a.s. zdržují na jeho pracovištích (zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, 
návštěvy, dodavatelé, zhotovitelé, nájemci, řidiči AC a další), se provádí před zahájením výkonu 
jejich činnosti a dále opakovaně 1x ročně. Lhůty školení k získání a ověření odborné způsobilosti 
podle zvláštních právních předpisů se řídí požadavky těchto předpisů.  
 

1.3.9 INFORMACE O ŠKOLENÍCH PROVÁDĚNÝCH BĚHEM TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS ukládá, že školení zaměstnanců a vedoucích 
zaměstnanců probíhá při nástupu a dále opakovaně ve lhůtě 1x za 2 roky. Lhůty školení k získání 
a ověření odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů se řídí požadavky těchto 
předpisů. 
 

1.3.10 INFORMACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI A PŘI 
ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ 

Ze směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a. s. vyplývá, že je-li 
zaměstnanec převeden na nové pracoviště v mezidobí periodických školení, musí být proškolen a 
přezkoušen před nástupem, nebyl-li v požadovaném a dostatečném rozsahu proškolen již 
v předcházející pozici. Za posouzení dostatečnosti předchozího školení odpovídá vedoucí 
zaměstnanec pracoviště, na které je zaměstnanec převeden. 
 

1.3.11 INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ VÝCVIKU U ČINNOSTÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI, PŘEHLED TĚCHTO ČINNOSTÍ 

Specifická a zvláštní odborná školení zaměstnanců (protipožární, havarijní, první pomoc apod.) 
jsou součástí osnovy školení k základnímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zajištění OŽP nebo zajištění požární ochrany (viz směrnice č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění 
BOZP v objektech ČEPRO, a.s., č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO a 
č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s.).  
 
Mezi činnosti vyžadující zvláštní výcvik patří v ČEPRO, a.s. čištění nádrží a svařování. Pravidla pro 
provádění těchto specifických činností jsou součástí interních předpisů č. 06/HSE/01/02/2015 
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Podmínky bezpečnosti při nebezpečných pracích a č. 19/PŘ/02/01/2014 Příprava a čištění 
nádrží po skladovaných produktech, se kterými jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni, 
případně vycházejí z povinností daných právními a ostatními předpisy a jsou součástí školení 
k získání potřebné odborné způsobilosti.  
 

1.4 Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií 

1.4.1 MOŽNOST ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU, PŘEDKLÁDAT 
NÁVRHY PŘI PŘÍPRAVĚ, ZAVÁDĚNÍ A NAPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PZH 

Společnost ČEPRO, a.s. klade důraz na vymezení způsobu výměny informací na interní úrovni 
mezi útvary a pozicemi ve společnosti a rovněž na externí úrovni vůči zainteresovaným stranám.  
 
Za projednávání důležitých, klíčových, rozhodujících otázek se zaměstnanci a přijímání opatření 
vyplývajících ze stanovených cílů odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, a to 
prokazatelnou formou, např. projednáním konkrétního tématu v rámci porad. 
 
Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS popisuje možnost zaměstnanců předkládat 
návrhy: Všichni zaměstnanci mají možnost obracet se s různými připomínkami na své nadřízené 
nebo v případě nutnosti přímo na vedení společnosti. Podněty zaměstnanců se řeší operativně za 
spoluúčasti přímého nadřízeného – ten postupuje podnět vedoucímu příslušného útvaru. Vedoucí 
útvaru, kterému je podnět postoupen je povinen posoudit podnět, vyhodnotit a přijmout opatření. 
 

1.4.2 INFORMACE O AKCEPTOVÁNÍ NÁVRHŮ ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A 
OBSLUHU 

Všichni zaměstnanci mají možnost obracet se s různými připomínkami na své nadřízené nebo 
v případě nutnosti přímo na vedení společnosti.  
 
Podněty zaměstnanců se řeší operativně za spoluúčasti přímého nadřízeného – ten postupuje 
podnět vedoucímu příslušného útvaru. Vedoucí útvaru, kterému je podnět postoupen je povinen 
posoudit podnět, vyhodnotit a přijmout opatření.  
 
Vedoucí zaměstnanci v rámci svých porad navrhují zlepšení, příp. nápravná a preventivní 
opatření. Nápravná a preventivní opatření schvaluje vedoucí zaměstnanec a k jejich realizaci 
používá organizační zdroje příslušného organizačního útvaru, ostatní opatření jsou realizována 
prostřednictvím jednotlivých plánů (investic, oprav a údržby, školení atd.) schválených vedením 
společnosti. 
 

1.4.3 MOTIVAČNÍ NÁSTROJE KE ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A DODRŽOVÁNÍ 
BEZPEČNÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ U PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Za motivaci zaměstnanců odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních s cílem: 
 zainteresovat a získat zaměstnance pro aktivní spolupráci,  
 získat zájem zaměstnanců a využívat jejich podnětů k identifikování nových, dosud 

nezdokumentovaných rizik, se kterými se zaměstnanci setkávají v pracovním procesu. 
 
Hlavní formy a nástroje motivace uvádí směrnice č. 26/FŘ/70/00/2018 Metodika personální 
práce pro vedoucí zaměstnance. 
 
Hlavním motivačním nástrojem ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných 
pracovních postupů je zavedený systém hlášení skoronehod a mimořádných událostí. Kromě 
samotné evidence incidentu, evidence navržených nápravných a preventivních opatření (vč. 
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ověření jejich účinnosti) je navržen tak, aby motivoval zaměstnance k informování o nedostatcích 
na pracovištích a v provozu. Oznámené skoronehody jsou pravidelně projednávány hodnotící 
komisí, která může navrhnout zaměstnanci, který skoronehodu identifikoval, věcnou odměnu. 
Vedoucí zaměstnanci zejména provozního úseku a zástupci odboru HSE (zejména BT) odpovídají 
za pravidelné projednání skoronehod/mimořádných událostí na poradách skladů. Vedení 
společnosti je pravidelně předkládán materiál Vyhodnocení skoronehod a mimořádných událostí. 
 

1.4.4 ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PŘÍSTUPU ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU, 
K VÝSLEDKŮM VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH 
HAVÁRIÍ 

Projednávání otázek IMS a vyhodnocení plnění úkolů probíhá při pravidelném přezkoumání IMS 
na úrovni vedení společnosti. Zpráva o přezkoumání IMS je po jejím schválení vedením 
společnosti dostupná zaměstnancům na intranetu společnosti. Se Zprávou o přezkoumání IMS 
musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci společnosti. 
 
Za informování zaměstnanců o Politice IMS, cílech a opatřeních zodpovídají vedoucí zaměstnanci. 
Za informování zaměstnanců o požadavcích legislativy, o pracovních postupech, o řešení 
zjištěných nebo nahlášených závad, úrazů, skoronehod, které se dotýkají jejich pracoviště apod., 
odpovídá přímý nadřízený zaměstnance, který je povinen pro informování využívat veškeré 
standardní informační zdroje a podle okolností a závažnosti zvolit vhodnou formu. 
 

2. Řízení provozu objektu 

2.1 Posuzování provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ZH 

Směrnice č. 03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace uvádí, že interní dokument, 
který popisuje činnosti a postupy, jež mohou mít za důsledek závažnou havárii, nebo mohou být 
zdrojem rizika pro ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, musí být 
připomínkován příslušným odborným specialistou (např. OBIA, OHSE), příp. u IV. vrstvy 
dokumentace bezpečnostními techniky, nebo příslušnými odbornými zaměstnanci, pokud nejsou 
sami jeho zpracovateli. 
 

2.2 Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie 

Řízení provozu v ČEPRO, a.s. zahrnuje činnosti spojené s příjmem, přepravou, skladováním a 
výdejem pohonných hmot. Řízení procesů se řídí souborem navzájem provázaných interních 
řídících dokumentů. Veškeré postupy v nich uvedené jsou navrhovány za spoluúčasti 
zaměstnanců a přezkoumávány z hlediska plnění požadavků IMS. 
 
Pro jednotlivé identifikované rizikové činnosti existují dokumenty s celopodnikovou působností (tj. 
dokumenty II. a III. vrstvy interní dokumentace) ukládající zpracování a zavedení bezpečných 
postupů – instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. Tyto 
dokumenty pro vybrané činnosti popisují jednotlivé procesy ve společnosti, které jsou obsaženy 
v mapě procesů (viz příloha č. 2 směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS). V oblasti řízení 
provozu se jedná zejména o činnosti spjatými s procesy: příjem zboží, skladování zboží, výdej 
zboží, údržba, metrologie. 
 
Informace o provozních činnostech spojených s rizikem závažné havárie je podrobněji uveden 
v části II. bezpečnostní zprávy – kapitola 1.4. 
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2.3 Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod 

a půdy 

Rizikové činnosti Znečištění ovzduší*) Znečištění vod Znečištění půd 
Příjem zboží (PHL)    
 Příjem zboží produktovodem ano ano ano 
 Příjem zboží po železnici ano ano ano 
 Příjem zboží automobilními cisternami ano ano ano 
 Příjem zboží v ostatních obalech ano ano ano 
Skladování zboží (PHL)    
 Skladování zboží v nádržích ano ano ano 
 Skladování zboží v ostatních obalech ano ano ano 
Výdej zboží (PHL)    
 Výdej zboží produktovodem ano ano ano 
 Výdej zboží po železnici ano ano ano 
 Výdej zboží automobilními cisternami ano ano ano 
 Výdej zboží v ostatních obalech ano ano ano 
 
Pozn.: *) Při provozované činnosti skladů – příjmu, skladování a výdeji PHL – dochází ke značnému úniku emisí, proto 
jsou provozovány rekuperační jednotky benzínových par (pro zabránění úniku emisí do ovzduší). 
 
Detailní popis rizikových činností je uveden v části II. bezpečnostní zprávy „Popisné, informativní a 
datové části“. 
 

2.4 Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti 

Povinnost zpracovávat a zavádět bezpečné postupy ukládá směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 
Příručka IMS takto: 
Veškeré interní řídící dokumenty, zejména místní provozně bezpečnostní předpisy pro 
objekty/zařízení s rizikem vzniku závažné havárie jsou zpracovávány s ohledem na nebezpečí 
ohrožení života a zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran a s ohledem na nebezpečí 
spojená s nakládáním s látkami nebezpečnými ŽP (závadnými látkami), s důrazem na 
minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady a stejně tak na 
snižování míry rizika vzniku ekologických havárií a minimalizaci následků případné ekologické 
havárie. 
 

2.5 Zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností významných 
z hlediska bezpečnosti 

Pro jednotlivé identifikované rizikové činnosti existují dokumenty s celopodnikovou působností (tj. 
dokumenty II. a III. vrstvy interní dokumentace) ukládající zavedení bezpečných postupů – 
instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. Součástí dokumentů 
III. vrstvy může být pokyn vlastníka procesu, zda a jakým způsobem se popisovaný podproces 
promítne do IV. vrstvy dokumentace. Registr řízených dokumentů v I. až III. vrstvě přiřazených 
k procesům je uveden v příloze č. 3 směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. 
 
Platná aktuální verze interní dokumentace IMS je vlastním zaměstnancům dostupná na intranetu 
společnosti, případně je výtisk dokumentu dostupný v listinné podobě na vybraném pracovišti. 
 
Dokument, který popisuje činnosti a postupy, jež mohou mít za následek závažnou havárii, nebo 
mohou být zdrojem rizika pro ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, musí 
být připomínkován (před vydáním) příslušným odborným specialistou (např. z OBIA, OHSE), příp. 
u dokumentace IV. vrstvy bezpečnostními techniky, nebo příslušnými odbornými zaměstnanci, 
pokud nejsou sami jeho zpracovateli. 
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Přezkoumání aktuálnosti dokumentu je prováděno zpracovatelem min. 1 x ročně. Přezkoumává 
se návaznost na ostatní interní dokumenty, shoda s aktuálním stavem právních předpisů, 
organizačními změnami (ev. změnami procesů) ve společnosti a změnami technologie. 
 

2.6 Požadavky na bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí a na 
minimalizaci následků případné ekologické havárie v bezpečných postupech 

Veškeré interní řídící dokumenty, zejména místní provozně bezpečnostní předpisy pro 
objekty/zařízení s rizikem vzniku závažné havárie jsou zpracovávány s ohledem na nebezpečí 
ohrožení života a zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran a s ohledem na nebezpečí 
spojená s nakládáním s látkami nebezpečnými ŽP (závadnými látkami), s důrazem na 
minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady a stejně tak na 
snižování míry rizika vzniku ekologických havárií a minimalizaci následků případné ekologické 
havárie. 
 

2.7 Zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení 

Provozovatel nemusí v souladu s vyhl. 227/2015 Sb. tuto kapitolu zpracovávat; informace jsou 
obsahem kap. 1.4.5 v části II. bezpečnostní zprávy. 
 

2.8 Zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent 

Směrnice č. 04/PŘ/04/00/2014 Řízení údržby a správy majetku popisuje proces řízení údržby 
provozního úseku a odboru ČS společnosti ČEPRO, a.s. – typy údržby, proces rozpočtování 
nákladů na řízení údržby a správy majetku, proces řízení údržby vč. organizace práce při výkonu 
údržby. 
 
Předpis č. 16/PŘ/04/01/2014 Procesy řízení údržby stanoví postupy při plánování, přípravě a 
realizaci oprav a akcí údržby týkajících se vymezeného majetku ve vlastnictví či užívání 
společnosti. Řeší organizaci a evidenci preventivní údržby a oprav dlouhodobého hmotného 
majetku společnosti. Za základní cíle řízení údržby lze považovat: optimalizace nákladů, 
dostupnost zařízení, spolehlivost zařízení, zvýšení výkonu a využití zařízení, bezpečnost provozu a 
práce, splnění legislativních požadavků. 
 

2.9 Zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí u objektů, technických zařízení a 
technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis 

Dle předpisu č. 16/PŘ/04/01/2014 Procesy řízení údržby je za sestavení plánu preventivní 
údržby a plánu revizí zařízení na skladech je odpovědný vedoucí oddělení údržby (ve spolupráci 
s osobami odpovědnými za zařízení), který tento plán sestavuje vždy na následující rok a zadává 
jej do informačního systému MONTI. Pro plánovanou (preventivní) údržbu jsou nastaveny 
realizační periody. Na základě definovaných period je sestaven plán plánovaných kontrol, který je 
každý rok aktualizován. 
 
Frekvence kontrol/revizí objektů skladu je stanovena v místním provozně bezpečnostním 
předpisu daného objektu. 
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2.10 Systematické ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů 

a prokazatelné vedení záznamů o ověřování 

Signalizační, bezpečnostní a regulační systémy pro konkrétní objekty jsou uvedeny v příslušných 
místních provozně bezpečnostních předpisech, včetně frekvence jednotlivých kontrol a revizí pro 
konkrétní systémy.  
 
Revize signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů jsou zahrnuty do plánu preventivní 
údržby (viz předpis č. 16/PŘ/04/01/2014 Procesy řízení údržby). Běžná údržba a opravy zařízení 
skladu a běžné elektroopravy jsou prováděny zaměstnanci údržby. Opravy většího rozsahu, 
odborné opravy, periodické revize a prohlídky jsou zajišťovány dodavatelsky.  
 
Systémy, u nichž je frekvence revizí dána platnou legislativou v příslušné oblasti, jsou revidovány 
v souladu s touto legislativou.  
 

2.11 Uvedení možného ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu, 
technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, opatření pro případ 
kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí 
v bezpečných postupech 

Místní provozně bezpečnostní předpis vedoucího skladu (řízená dokumentace IV. vrstvy) má 
předepsanou strukturu, jež zajišťuje splnění požadavků právních předpisů z oblastí BOZP, PO, 
PZH a OŽP.  
 
V předpisech IV. vrstvy dokumentace jsou obsaženy následující údaje: 

 Popis objektu, vyskytující se hlavní manipulované chemické látky, manipulační možnosti 
objektu 

 Hodnoty a mezní hodnoty fyzikálních a technologických veličin instalovaných zařízení 
 Přípustné provozní hodnoty a mezní hodnoty fyzikálních a technologických veličin a 

pomocných ukazatelů bezpečného provozu objektu 
 Následky vlivu odchylek hodnot fyzikálních a technologických veličin a pomocných 

ukazatelů od provozního rozmezí na technologický proces, bezpečnost zaměstnanců, 
ochranu životního prostředí, majetku, jejich možný vliv mimo areál 

 Instalované technologické bezpečnostní systémy, detekce, signalizace, výkonové akční 
členy, protipožární systémy, nouzové a havarijní bezpečnostní systémy, kontrolní systémy 
pro zjišťování úniku látek do životního prostředí  

 Instalované osvětlovací, ventilační, filtrační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy  
 Popis vodohospodářského zabezpečení objektu 
 Jednotlivé fáze provozu (Najíždění, Běžný provoz (povinnosti obsluhy vstup, provoz, 

kontrola), Přechodné odstávky, Havarijní odstávky, Opětovné najíždění, Trvalé odstavení, 
Likvidace) 

 
Nakládání s chemickými látkami na pracovištích ČEPRO, a.s. se řídí pokyny uvedenými 
v bezpečnostním listu a, vyplývá-li to ze specifické rizikovosti chemické látky, též Písemnými 
pravidly o bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými 
látkami a chemickými směsmi.  
 

2.12 Soulad zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a 
s obecně závaznými právními předpisy 

Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení je zajištěn již ve fázi přípravy 
zpracování návrhu provozního předpisu na skladu, kdy je na dodavateli (výrobci) zařízení 
požadováno zpracovat návrh provozního řádu pro dané zařízení.  
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Návrhy následně zpracovávají věcně příslušné útvary. Dotýká-li se předmět dokumentu více 
útvarů, spolupracují obvykle na zpracování návrhu i tyto útvary. Zpracovatel návrhu provozního 
předpisu má povinnost návrh provozního řádu dodavatele (výrobce) zařízení při zpracování 
provozního předpisu (bezpečných postupů, pravidel atd.) zohlednit. 
 
Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci mají 
povinnost přejímat a uvádět do provozu jen prostory, stroje a zařízení, které odpovídají platným 
právním a jiným požadavkům k zajištění bezpečnosti. 
 

2.13 Zajištění účasti provozních zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (pracovních 
instrukcí, pracovních postupů) 

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS uvádí: Řízení procesů se řídí souborem navzájem 
provázaných interních řídících dokumentů. Veškeré postupy v nich uvedené jsou navrhovány za 
spoluúčasti zaměstnanců a přezkoumávány z hlediska plnění požadavků IMS. 
 

2.14 Dostupnost bezpečných postupů pro provozní zaměstnance, kteří vykonávají činnosti 
spojené s rizikem ZH 

Bezpečné postupy pro jednotlivé objekty či zařízení jsou dostupné všem zaměstnancům 
vykonávajícím předmětné provozní činnosti. 
 
Všichni zaměstnanci jsou pravidelně v rámci školení prokazatelně seznamováni s provozními a 
havarijními postupy, řídícími dokumenty a s jejich změnami. Vedoucí zaměstnanci ověřují znalost 
těchto dokumentů zaměstnanci. 
 

2.15 Seznamování provozních zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem ZH, 
s bezpečnými postupy 

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá povinnost vypracovat ke každému 
objektu či zařízení příslušný řídící dokument, podle kterého zaměstnanci závazně postupují a se 
kterým musí být prokazatelně seznámeni. Za prokazatelné seznámení zaměstnanců odpovídají 
vedoucí zaměstnanci v rámci organizační struktury. Vedoucí zaměstnanci současně ověřují 
znalost těchto dokumentů zaměstnanci. 
 

2.16 Prověřování znalosti bezpečných postupů u provozních zaměstnanců, kteří vykonávají 
činnosti spojené s rizikem ZH, a způsob dokumentování záznamu tohoto prověřování 

Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS vyplývá povinnost, že všichni zaměstnanci jsou 
pravidelně v rámci školení prokazatelně seznamováni s provozními a havarijními postupy, řídícími 
dokumenty a s jejich změnami. Vedoucí zaměstnanci ověřují znalost těchto dokumentů 
zaměstnanci. 
 
Prověřování znalosti a funkčnosti bezpečných postupů je prováděno v rámci procesu interního 
auditu a kontroly a též kontrol orgánů státní správy na základě požadavků právních předpisů. 
 

2.17 Systém odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním 
do praxe 

Posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, 
odbornost a nestrannost tohoto posuzování je ve společnosti ČEPRO, a.s. řešeno procesem řízení 
změn. Detailně je tato oblast popsána v části II. Popis tematických oblastí systému řízení 
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bezpečnosti, kapitole 3. Řízení změn v objektu. Postupy změnového řízení stanovuje směrnice 
č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. Podmiňuje posouzení každé plánované změny z hlediska 
jejího dopadu na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ŽP, jakost, majetek, 
ekonomiku společnosti, to vše za dodržování legislativních a jiných požadavků. 
 

2.18 Systém aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými 
poznatky 

Nedílnou součástí efektivního IMS je znalost a dodržování požadavků příslušných právních a 
ostatních předpisů zaměstnanci na všech pracovištích společnosti ČEPRO, a.s. Za sledování a 
evidenci požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k jakosti výrobků a 
poskytovaných služeb, k procesům a objektům/zařízením společnosti ČEPRO, a.s., jsou odpovědní 
zaměstnanci specialisté s vymezenou působností v daných oblastech v rámci společnosti.  
 
Obdobně jsou identifikovány a řízeny požadavky, které jsou obsahem rozhodnutí, stanovisek, 
vyjádření a dalších individuálně závazných právních aktů vydaných správními orgány a 
společností, nebo získané v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky. 
 
Stávající interní dokumentace podléhá pravidelnému přezkoumání aktuálnosti. Přezkoumává se 
návaznost na ostatní interní dokumenty, shoda s aktuálním stavem právních předpisů České 
republiky, organizačními změnami (ev. změnami procesů) ve společnosti a změnami technologie. 
 

2.19 Provádění aktualizace bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků 
kontrol a revizí 

Aktualizace bezpečnostních postupů se provádí též na základě nových skutečností a zjištění, 
zkušeností z provozu a výsledků preventivních kontrol, kontrol provozuschopnosti a revizí. Každý 
zaměstnanec společnosti má povinnost dát podnět k přijetí opatření řešící nedostatky zjištěné 
v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení, včetně poškození 
profilu společnosti. 
 

2.20 Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá provozním zaměstnancům, kteří vykonávají 
činnosti spojené s rizikem ZH, dodržovat bezpečné postupy 

Řád č. 02/PAS/00/00/2018 Pracovní řád ukládá zaměstnancům společnosti mj. povinnost 
pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, dodržovat obecně závazné 
předpisy a organizačně řídící normy zaměstnavatele, neporušovat povinnosti vyplývající z právních 
a ostatních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a přispívat k dobrým 
vztahům na pracovišti. 
 
Ze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS vyplývá: 
Bezpečné postupy pro jednotlivé objekty či zařízení jsou dostupné všem zaměstnancům 
vykonávajícím předmětné provozní činnosti. Ke každému objektu či zařízení je vypracován 
příslušný řídící dokument, podle kterého zaměstnanci závazně postupují a se kterým musí být 
prokazatelně seznámeni. 
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3. Řízení změn v objektu 

3.1 Postupy v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná opatření) změn 
v technologických a technických řešeních 

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS zavádí pravidla a postupy pro plánování a 
následnou realizaci změn v objektech, u zařízení nebo u činností společnosti, vč. zásad zajištění 
kontroly.  
 
Systém plánování a řízení změny musí zahrnovat soustavu prokazatelných prostředků a postupů 
pro plánování a realizaci změn objektů, zařízení, nebo činností, zahrnující všechny faktory, které 
mohou ovlivnit bezpečnost provozu – bezpečnost musí být implementována již od úvodních fází 
návrhu (plánování) změny, tj. před schválením její realizace. Směrnice podmiňuje posouzení 
každé plánované změny z hlediska jejího dopadu na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, životní prostředí, jakost, to vše za dodržování právních a ostatních požadavků. Bez 
tohoto ohodnocení nesmí být žádná změna provedena. 
 

3.2 Postupy v procesu řízení změn v provozních činnostech, v programovacích systémech, 
v personálním obsazení, při změně vnitřních a vnějších podmínek 

(Tato kapitola shrnuje požadavky přílohy č. 2, části II., bodu 3.2. až 3.5. vyhlášky 227/2015 Sb., 
neboť společnost ČEPRO, a.s. přijímá shodné postupy v procesu řízení změn v provozních 
činnostech, v programovacích systémech, v personálním obsazení a při změně vnitřních a 
vnějších podmínek). 
 
Stanovená pravidla a postupy při plánování a provádění změn se vztahují na změny uvedené ve 
směrnici č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. Pokud změna neovlivní žádné z uvedených 
hledisek, nepodléhá předepsanému postupu řízení změn. 
 
Příkladem oblastí, které podléhají změnovému řízení, jsou: 

 použití chemických látek a přípravků (např. použití nových druhů chemických látek nebo 
směsí, nové způsoby využití stávajících surovin/produktů, chemických látek a směsí) 

 řídicí systém, kritické alarmy, instrumentace (např. změny v nastavení alarmů a kritických 
hodnot) 

 zařízení, potrubní trasy (např. změna účelu použití zařízení, likvidace zařízení, změny na 
zařízeních určených pro požární ochranu, bezpečnost, ochranu ŽP) 

 pojistné/bezpečnostní systémy (např. změny na požárně bezpečnostním zařízení, změny 
na monitorovacích zařízeních) 

 zaměstnanci (např. změny v činnosti a v počtu zaměstnanců, které mohou mít vliv na 
chod provozu) 

 objekty s výskytem nebezpečných látek (např. zřízení nového objektu, likvidace objektu) 
 
Postup při řízení změn: 

 návrh (plánování) změny 
o popis změny a jejích podmínek 
o stanovení zaměstnanců odpovědných za řešení  
o harmonogram změny 
o ověření postupu řízení změny 
o schválení postupu řešení a schválení realizace 

 realizace změny 
o průběh realizace (termíny, zaměstnanci, zdroje, školení) 
o spolupráce a konzultace v průběhu realizace změny 

 předání a vyhodnocení změny, další postup řízení změny 
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o předání ke zkušebnímu provozu 
o ověření a vyhodnocení realizace 
o návrh dalšího postupu 

 

3.3 Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné 
posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení 
odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance 
odpovědného za toto posouzení 

Dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS může změnu navrhnout kterýkoliv 
zaměstnanec ČEPRO, a.s., skupina zaměstnanců, zaměstnanec externí firmy nebo zákazník vždy 
odpovědnému vedoucímu zaměstnanci organizačního útvaru společnosti, do jejíž působnosti 
změna spadá.  
 
Osoby odpovědné za řešení změny jsou povinny zpracovat harmonogram řízení změny, tj. 
zpracovat časový plán řešení a průběh kontrol, uvést zdroje nutné k realizaci, stanovit 
zaměstnance odpovědné za realizaci změny, zajistit stanoviska o posouzení změny z hlediska 
bezpečnosti, vlivu na ŽP a jakosti. 
 
Jelikož řízení změn musí zahrnovat všechny faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu, 
vyžádá si osoba odpovědná za řešení změny stanoviska: 

 specialistů s ohledem na oblasti, které změna zahrnuje (zejména z odboru HSE, OBIA, 
případně specialistů provozního úseku), 

 vedoucího OŘJ z hlediska jakosti. 
 

3.4 Personální odpovědnost za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování 

Příslušný vedoucí zaměstnanec, v jehož útvaru změna probíhá, je odpovědný za proces řízení 
změn v souladu s organizačním řádem společnosti. Tento vedoucí zaměstnanec je povinen vést 
o změně záznam podle vzoru formuláře uvedeného v příloze směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  
Příručka IMS.  
 
Příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá také za stanovení osoby odpovědné za řešení změny. 
V případě, že řešení změny vyžaduje zapojení zaměstnanců jiného organizačního útvaru 
společnosti, vyžádá si zapojení dalších osob cestou jejich přímého nadřízeného vedoucího 
zaměstnance. Osoby odpovědné za řešení změny jsou povinny stanovit zaměstnance odpovědné 
za realizaci změny. 
 
Personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny jsou stanoveny vždy konkrétně, a to 
s ohledem na charakter plánované změny. Zadavatelem změny tak může být odborný ředitel, 
vedoucí odboru/oddělení nebo vedoucí skladu, čemuž následně odpovídají i zaměstnanci 
odpovědni za řešení a realizaci změny. Nejčastěji (v případě provozních investic na skladech) je 
zadavatelem změny provozní ředitel nebo vedoucí odboru provozu (řídí plánování), změnu řeší 
projektový tým v čele s vedoucím projektu, a za realizaci vč. provedení opatření odpovídá vedoucí 
skladu. 
 

3.5 Pravidla a postupy informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu 
provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto 
zaměstnanců 

Příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá za stanovení osoby odpovědné za řešení změny a za její 
informování. Osoby odpovědné za řešení změny jsou povinny stanovit zaměstnance odpovědné za 
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realizaci změny a za jejich informování. Zaměstnanec odpovědný za realizaci změny stanoví mj. 
školení, případně další okolnosti, které bude nutno provést v souvislosti se změnou. 
 

3.6 Zásady kontrolní činnosti po provedené změně 

Pokud to charakter změny vyžaduje, je již v době zpracování harmonogramu řízení změny, navržen 
průběh kontrol při realizaci. 
 
Zaměstnanec odpovědný za řešení změny je povinen ověřit a vyhodnotit výsledky zkušebního 
provozu z hlediska dopadu změny na zdraví a životy osob, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
životní prostředí a na jakost, ale i shodu s podmínkami návrhu změny, případně nutnost dalšího 
postupu. 
 

3.7 Opravná opatření vyvolaná kontrolou po provedené změně 

Zaměstnanec odpovědný za řešení změny může v případě potřeby navrhnout další postup řízení 
změny. Pokud došlo při realizaci změny ke změně jejího původního záměru nebo stanovených 
podmínek, je zadavatel změny odpovědný za zahájení nového řízení změny. 
 

4. Havarijní plánování 

4.1 Zásady a postupy zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat ZH 

Účelem procesu havarijního plánování je vytvoření a udržování postupů k identifikaci možného 
vzniku havarijní situace nebo ohrožení s cílem předcházet takovýmto situacím a stanovit postupy 
reakce na ně. Důraz je kladen zejména na postupy pro prevenci a zmírnění následků, které tyto 
situace mohou způsobit. 
 
Zjišťování odchylek od běžných provozních hodnot a havarijních situací je zajištěno řídícím 
systémem skladu, který je instalován na dispečinku, jeho sledování je zajištěno v nepřetržitém 
provozu operátorů. Řídící systém sleduje hodnoty z provozu – teploty, tlaky, výšky hladin, stav 
čerpadel, stav armatur, stav aditivace, stav rekuperace, stav tlakového vzduchu, stav čerpání na 
výdejních lávkách atd. Všechny tyto hodnoty jsou vyhodnocovány na zadané podmínky – 
překročení teploty, max. a min. hladiny, překročení tlaků, start a vypnutí čerpadel, armatura 
otevřena/v mezipoloze/zavřena, hodnoty průběhu rekuperace par (teploty, tlaky, …), start a 
vypnutí aditivačních čerpadel a množství vydaného aditiva, průtok vydávaného PHL na výdejních 
lávkách, podmínky, které musí být splněny pro povolení plnění AC atd. V případě výpadku 
softwaru dojde k automatickému odstavení všech čerpadel na všech objektech a k uzavření 
armatur.  
 
Hodnoty veličin za mimořádných podmínek a základní pokyny a postupy operátora při výskytu 
nestandardních stavů v souvislosti s monitorováním, ovládáním a řízením technologie uvádí 
MPBP „Závazné pokyny a postupy při nestandardních stavech – „Co dělat když“ skladu Loukov“. 
 
Jednou ze základních povinností každého zaměstnance je ihned informovat nadřízeného 
vedoucího zaměstnance o problémech na pracovišti, změnách zdravotního stavu, pracovních 
úrazech, provozních nehodách, haváriích, požárech, skoronehodách, neshodách a zjištěných 
nedostatcích, které nedokáže jednoduše odstranit sám. 
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4.2 Zásady a postupy umožňující identifikovat možné havarijní situace vzniklé změnou 

vnějších nebo vnitřních podmínek 

Pro zjišťování možných havarijních situací dále operátor využívá systémů požárně bezpečnostních 
zařízení (např. elektrické požární signalizace, detekce plynů, stabilního hasicího a chladicího 
zařízení) a dále technických prostředků střežení (kamerový systém, poplachový zabezpečovací a 
tísňový systém – EZS). Jakákoliv vyhodnocená odchylka od zadaných podmínek je opticky a 
akusticky signalizována operátorovi, který okamžitě jedná podle konkrétní havarijní situace dle 
havarijních plánů. 
 

4.3 Zásady a postupy umožňující akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích 
subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek IZS apod. 

Povinnosti všech zaměstnanců společnosti jsou mj.: 
 dát podnět k přijetí bezpečnostních nebo kvalitativních opatření řešící nedostatky zjištěné 

v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení, včetně 
poškození profilu společnosti, 

 při zjištění jakéhokoliv nedostatku či závady na zařízení, odchylky od předepsaného 
technologického režimu, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců, životního 
prostředí a bezpečnost provozovaného zařízení, při selhání bezpečnostních a ochranných 
systémů nebo při zjištění nutnosti nápravného opatření tuto skutečnost nahlásit svému 
nadřízenému a na pracovišti s nepřetržitým provozem. 

 
Dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS tvoří podněty k přijetí nápravných a 
preventivních opatření mj.: 

 výsledky externích auditů (vč. zjištění ze strany orgánů státní správy) 
 podněty zákazníků (upozornění a připomínky na jakost, reklamace) 
 výsledky vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů, skoronehod, nehod a havárií 

 
Vedoucí pracoviště, kterému je podnět postoupen, je odpovědný za posouzení a vypořádání 
podnětu. (V případě, že je podnětem je neshoda, stanoví konkrétní úkoly k zabezpečení nápravy.) 
Způsob vypořádání podnětu uvede do předepsaného formuláře. Odpovědný vedoucí zaměstnanec 
může při vypořádání podnětu spolupracovat s dalšími útvary společnosti. 
 

4.4 Stanovené postupy a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení 
následků ZH 

Postupy a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků ZH stanovují 
interní dokumenty, jejichž obsah vyplývá z právních a ostatních předpisů. Jedná se především o: 

 vnitřní havarijní plán – pro sklady zařazené do skupiny B dle zákona o PZH (zpracovaný 
dle přílohy č. 8 vyhlášky 227/2015 Sb. v platném znění) 

 havarijní plán skladu (zpracovaný dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění) 
 dokumentace požární ochrany – zejména požární evakuační plán a dokumentace 

zdolávání požáru (zpracovaná dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb. 
v platném znění) 

 traumatologický plán 
 
Zpracovatelem výše uvedených postupů je bezpečnostní technik ve spolupráci s vedoucím 
skladu, za metodické podpory hlavního bezpečnostního technika, požárního specialisty 
společnosti, specialisty PZH a hlavního ekologa.  
 
Zásady a postupy pro zpracování interní dokumentace jsou uvedeny ve směrnici č. 
03/OPS/03/00/2018 Operativní řízení dokumentace. Dokument, který popisuje činnosti a 
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postupy, jež mohou mít za důsledek závažnou havárii, nebo mohou být zdrojem rizika pro 
ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, musí být připomínkován příslušným 
odborným specialistou (např. z OBIA, OHSE), příp. u IV. vrstvy bezpečnostními techniky, nebo 
příslušnými odbornými zaměstnanci, pokud nejsou sami jeho zpracovateli. 
 
Součástí provozních předpisů pro konkrétní objekty (seznam provozních předpisů skladu je 
uveden v příloze č. 5 – Seznam platné dokumentace skladu), jsou mj. pokyny pro obsluhu, možné 
ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v provozu a pravidla bezpečnosti a hygieny 
práce pro konkrétní objekt a postup při havarijní situaci, popis vodohospodářského zabezpečení 
objektu včetně odpovědností. Za vypracování těchto předpisů odpovídá vedoucí skladu. 
 

4.5 Organizační zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy 
závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, 
použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích 

Organizační zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných 
havarijních situací vyplývá ze zpracované dokumentace PO, BOZP, PZH a OŽP. Povinností 
vedoucího skladu je zajistit dostatečný počet prostředků a lidských zdrojů v souladu s touto 
dokumentací (např. minimální počet sil a prostředků dle schváleného posouzení požárního 
nebezpečí, dokumentace zdolávání požáru, minimální rozsah havarijních prostředků pro likvidaci 
havárie apod.). Při tom spolupracuje zejména s velitelem JPO skladu a vedoucím operátorem. 
 
Přehled o dopravních, technických, havarijních prostředcích, zásahových materiálech a lidských 
zdrojích použitelných při závažných havarijních situacích je uveden v části VI. bezpečnostní zprávy 
„Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné 
havárie“. 
 

4.6 Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami IZS, havarijními službami 

Formy externí spolupráce se záchrannými složkami a ostatními zainteresovanými subjekty při 
zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních 
situací je uvedena v části VI. bezpečnostní zprávy „Popis preventivních bezpečnostních opatření 
k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie“. 
 
Je uzavřena centrální rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním 
ředitelstvím HZS ČR a ČEPRO, a.s. o poskytnutí speciálních služeb a poskytnutí sil a prostředků 
jednotek požární ochrany zřízené ČEPRO, a.s. Tato smlouva vymezuje podmínky vzájemné 
spolupráce při záchranných a likvidačních pracích u mimořádných událostí v návaznosti na 
povinnosti vyplývající pro uvedené subjekty ze zákona o PO a zákona o IZS. Konkrétní způsoby 
spolupráce jsou řešeny na úrovni jednotlivých skladů ČEPRO, a.s. a krajských ředitelství HZS. 
 

4.7 Aktuální přehled spojení se základními složkami IZS 

Informace o spojení se základními složkami IZS (HZS kraje, Policie ČR, ZZS) a s odbornými 
pracovišti orgánů veřejné správy (ČIŽP, Povodí, KÚ aj.) jsou uvedeny v příloze č. 2 – Kontakty. 
 

4.8 Aktuální přehled spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími 
odbornými institucemi (ČIŽP, příslušný správce vodního toku apod.) 

Viz předchozí kapitola. 
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4.9 Aktuální přehled kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb 

v pracovní i mimopracovní době 

Kontakty na hotovostní zaměstnance a obsluhy jsou uvedeny v příloze č. 2 – Kontakty. 
 

4.10 Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti 
vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů 

Ve společnosti je zaveden systém hlášení a evidence skoronehod, mimořádných událostí a 
havarijních situací, či neshod kvality produktů, s důrazem na nehody, které vznikly v důsledku 
selhání bezpečnostních systémů, který je podrobně popsán zde a dále v předpisu č. 
07/HSE/01/03/2015 Pohotovostní služby, hlášení mimořádných událostí a krizových stavů, ve 
směrnici č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., směrnici 
č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění prevence závažných havárií v objektech ČEPRO, a.s., směrnici 
č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění ochrany životního prostředí v objektech ČEPRO, a.s., a směrnici 
OŘ č. 04/OŘ/04/00/2014 Reklamační řád. Systém hlášení poruch na zařízeních či objektech 
probíhá přes informační systém SAP – postup je uveden v předpisu č. 29/PŘ/04/01/2014 
Podpora řízení údržby IS SAP. 
 
Předpis č. 07/HSE/01/03/2015 Pohotovostní služby, hlášení mimořádných událostí a krizových 
stavů mj. stanovuje podmínky pro činnost stálého krizového štábu společnosti a výjezdového 
týmu a zásady hlášení mimořádných událostí a havarijních situací. 
 
Konkrétní činnosti a odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů 
na skladu popisují interní dokumenty havarijního plánování, zejména: 

 vnitřní havarijní plán 
 havarijní plán skladu (plán opatření pro případ havárie) 
 dokumentace požární ochrany – zejména požární evakuační plán a dokumentace 

zdolávání požáru ( 
 traumatologický plán 

 

4.11 Informace o znázornění bezpečnostních zón v provozech, oblastí se stanovenými zákazy, 
omezeními, zábranami, míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné 
látky a média, únikových cest a evakuačních tras, umístění prostředků k ochraně osob 
včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a OOPP v dokumentech havarijního 
plánování 

Informace o bezpečnostních zónách v provozech a oblastech se stanovenými zákazy, omezeními 
a zábranami jsou součástí dokumentace o ochraně před výbuchem a v dokumentaci havarijního 
plánování. Zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují ke své práci, jsou s těmito dokumenty 
řádně seznámeni.  
 
V požárním evakuačním plánu skladu jsou graficky znázorněny možné únikové (evakuační) cesty 
z objektu. Objekty a zařízení s nebezpečím výbuchu jsou posouzeny v dokumentaci o ochraně 
před výbuchem. Možné dosahy následků závažné havárie jsou graficky znázorněny 
v bezpečnostní dokumentaci zpracované dle zákona o PZH. Ochranná pásma jednotlivých objektů 
a zařízení jsou uvedena již v projektové dokumentaci.  
 
Součástí řídícího systému, s nímž pracují v nepřetržitém provozu operátoři na dispečinku, jsou 
přehledy existujících provozních objektů, informace o všech přepouštěcích, nouzových a 
havarijních systémech. Každý zaměstnanec má možnost v případě potřeby či zájmu požádat 
operátora o sdělení potřebných informací. 
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Věcné prostředky požární ochrany jsou uvedeny v části VI. bezpečnostní zprávy „Popis 
preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie“. 
 
OOPP jsou přidělovány každému zaměstnanci dle druhu jím vykonávané činnosti a povahy práce, 
což vyplývá z hodnocení rizik práce.  
 

4.12 Stanovení povinnosti průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování 

Dokumenty havarijního plánování jsou vydávané jako řízené interní dokumenty a jako takové 
podléhají pravidelnému přezkoumávání aktuálnosti (viz směrnice OPS č. 03/OPS/03/00/2018 
Operativní řízení dokumentace). 
 
K aktualizaci dochází průběžně, vždy při zjištění nedostatků, změně souvisejících dokumentů, 
v případě podnětu od zaměstnanců či orgánů státní správy apod. 
 

4.13 Informace o aktualizaci havarijní dokumentace při změnách v technologii, v důsledku 
nových poznatků, na základě podnětů z kontrol 

Aktualizace dokumentů havarijního plánování je prováděna vždy při změně technologie, 
materiálních vstupech a výstupech, při změnách majících vliv na bezpečnost objektu nebo na 
havarijní připravenost organizace (lidské zdroje, materiálně technické možnosti), v důsledku 
nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy a na základě podnětů z vykonaných 
externích inspekcí a kontrol.  
 

4.14 Stanovení povinnosti systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků 
provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní složky IZS 

Směrnice č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s., resp. směrnice 
č. 01/HSE/01/00/2015 Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s., ukládá povinnost provádět na 
jednotlivých skladech společnosti prověřovací a taktická cvičení, nácvik postupů řešení 
modelových závažných havarijních stavů, prověřování připravenosti vlastních havarijních sil a 
prostředků, prověřování postupů a připravenosti externích havarijních sil a smluvních prostředků 
– tzv. cvičení havarijní připravenosti.  
 

4.15 Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických 
cvičení 

Na každý kalendářní rok je vydán Plán cvičení havarijní připravenosti, který schvaluje vedoucí 
OHSE. Za provedení cvičení havarijní připravenosti v rámci organizační jednotky odpovídá vedoucí 
střediska 1 Produktovody a vedoucí skladů. 
 
Vlastní organizaci cvičení provádí BT nebo velitel JPO nebo velitel požární hlídky (dále řídící 
cvičení) ve spolupráci s vedoucím střediska 1 Produktovody nebo vedoucím skladu, a to v rámci 
svých povinností dle Plánu cvičení. U vybraných cvičení IZS pak spolupracují se složkami IZS. 
Způsoby vyhlášení jednotlivých druhů cvičení PO jsou součástí směrnice č. 01/HSE/01/00/2015 
Zajištění PO v objektech ČEPRO, a.s. 
 
Na každém skladu a středisku 1 Produktovody musí být během kalendářního roku uskutečněno 
minimálně jedno cvičení havarijní připravenosti (může být součástí taktického nebo prověřovacího 
cvičení PO). Na základě výsledků těchto cvičení jsou v případě potřeby přijímána nápravná a 
preventivní opatření (viz směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS), nebo nařízena 
aktualizace postupů v havarijní dokumentaci. 
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4.16 Informace o zaměření prověřovacích a tematických cvičeních 

Prověřovací a tematická cvičení jsou zaměřena na: 
 prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů, 
 nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací, 
 prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace 

všech zúčastněných složek. 
 

4.17 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích 
a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření 

Po vyhodnocení cvičení jsou v případě potřeby přijímána nápravná a preventivní opatření (viz 
směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS). Konkrétní návrhy na nápravná a preventivní 
opatření podávají vedoucí skladů, bezpečnostní technici, vedoucí střediska 1 Produktovody, osoby 
se zvláštním pověřením (tj. vedoucí OBIA, vedoucí OHSE, specialista řízení JPO, požární specialista 
společnosti, specialista PZH, hlavní bezpečnostní technik, hlavní ekolog), orgány státní správy, 
externí zaměstnanec, nebo auditor. 
 
Ověřování účinnosti stanovených opatření je součástí procesu přijímání nápravných a 
preventivních opatření. 
 

4.18 Způsob informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních 

Odpovědný vedoucí zaměstnanec odpovídá za informování všech jemu podřízených zaměstnanců 
o výsledcích a závěrech cvičení a úrovni havarijní připravenosti v dané lokalitě (např. formou 
pravidelných porad). 
 
Výsledky cvičení, včetně přijatých nápravných opatření, jsou zaměstnancům přístupny ve formě 
zprávy o vyhodnocení cvičení, kterou zpracuje řídící cvičení. Tato zpráva je součástí dokumentace 
PO, případně je k dispozici ve školících místnostech nebo na jiných místech obvyklých pro 
informování zaměstnanců. 
 

4.19 Organizačně technické řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně 
popisu postupů aktivování náhradních zdrojů 

V případě výpadku elektrické energie, dodávané ze sítě, dojde k automatickému najetí nouzového 
zdroje. Nouzový zdroj přednostně zabezpečuje provozní technologii a bezpečnostní systémy 
skladu. Pro případ výpadku jsou provozní zařízení skladu navíc osazena jednotkami UPS. 
 

5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a systémem řízení 
bezpečnosti 

5.1 Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů 

5.1.1 INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM SE UVEDENÉ POSTUPY ZAVÁDĚJÍ 

Systém prověřování plnění stanovených úkolů a nápravných opatření zavádí směrnice 
č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS: 
Kontrola a průběžné prověřování plnění stanovených cílů a úkolů IMS je realizována na všech 
pracovištích. Důraz je kladen na prevenci vzniku neshod v rámci IMS, dále na realizaci 
nápravných opatření a na efektivní odstranění již vzniklých neshod.  
 
Funkčnost systému IMS se ověřuje na základě plánu auditů, za jehož zpracování odpovídá na 
úrovni vedení společnosti vedoucí OIA. Ověření plnění požadavků dílčích prvků IMS se provádí na 
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základě kontrol, které provádí jednotlivé odborné útvary společnosti. Na skladech a středisku 1 
Produktovody probíhají veškeré plánované kontroly podle Plánu kontrol skladu/Produktovodu, 
který stanovuje oblasti a frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob vyhodnocování kontrol. V 
oblasti zdrojů probíhá sledování cílů formou vyhodnocování plánu oprav a údržby, plánu investic a 
plánu školení. Tato kontrolní povinnost vedoucích zaměstnanců společnosti vyplývá z ustanovení 
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, EMS a z interních dokumentů 
společnosti. 
 
Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS rovněž ukládá povinnost každoročního 
přezkoumávání IMS, v jehož rámci stanoví vedení společnosti strategické cíle rozvoje společnosti 
na následující rozhodné období s přihlédnutím k závazku trvalého zlepšování. Odborní ředitelé 
pak rovněž formou stanovení konkrétních úkolů rozpracují způsob k dosažení naplnění cílů 
stanovených vedením společnosti na následující rozhodné období. 
 

5.1.2 STANOVENÍ PRAVIDEL A POSTUPŮ MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

Postupy provozního měření, způsob jejich záznamu a vyhodnocení dat včetně odpovědností jsou 
popsány v příslušné provozní dokumentaci. 
 
Pro sledování výkonnosti procesů a plnění jejich cílů je ve společnosti zaveden systém řízení a 
dokladace činnosti. Nad rámec jednání představenstva společnosti je zaveden systém porad 
odborných ředitelů (dále jen POŘ) vedených generálním ředitelem, kde je prováděno hodnocení 
plnění stanoveních cílů jednotlivých programů u všech odborných ředitelů společnosti. POŘ dále 
projednává informace o činnosti jednotlivých úseků společnosti a vyhodnocuje plnění úkolů a 
schválených projektů, případně schvaluje změnu nezbytných zdrojů pro realizaci projektů. 
 
Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS stanovuje oblasti pravidelně monitorovaných a 
vyhodnocovaných ukazatelů stavu IMS ve společnosti ČEPRO, a.s. 
 

5.1.3 ARCHIVACE NAMĚŘENÝCH DAT A ZÁZNAMŮ 

Směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS stanovuje zásady pro tvorbu a řízení záznamů 
pořizovaných v rámci činností a procesů společnosti. Záznamy systémů řízení se uchovávají dle 
svého charakteru po dobu danou směrnicí Spisový a skartační řád, není-li v dokumentech 
příslušných ke konkrétnímu druhu záznamu stanoveno jinak. U záznamů, jejichž vedení a 
uchovávání vychází z požadavku právního předpisu, musí být minimální doba uchování záznamu v 
souladu s tímto požadavkem. 
 

5.1.4 PROVÁDĚNÍ IDENTIFIKACE PŘÍČIN V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÉHO ÚKOLU  

Účelem procesu interní kontroly a auditu je zjišťovat odchylky od postupů IMS, nedodržování 
požadavků právních a ostatních předpisů, pracovních postupů, neplnění stanovených cílů a úkolů, 
ale i vyhledávání příležitostí pro zlepšení atd., proto, aby bylo možné co nejdříve přistoupit k přijetí 
opatření. Proces interního auditu a kontroly je podrobně popsán ve směrnici 
č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit. 
 
Kontrolní činnost, způsob identifikace příčin nesplněných úkolů a zavedení pravidel přijímání 
příslušných nápravných opatření je blíže popsána v kapitole 6. Audit systému řízení bezpečnosti a 
politiky PZH. 
 

5.1.5 PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÉHO ÚKOLU 

Jako zdroje pro stanovení nápravných a preventivních opatření slouží především: 
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 nárůst stížností či upozornění na nedostatečnost stavu ze strany zaměstnanců, 
 zhoršování bezpečnostních parametrů, 
 zvyšování počtu neshod, 
 opakování se stejných neshod, 
 identifikace možných rizikových stavů, 
 výsledky kontrol a auditů, 
 výsledky prověřovacích a taktických cvičení, 
 výsledky vyšetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, skoronehod, nehod a 

havárií, 
 hodnocení stavu plnění cílů/úkolů IMS, 
 výsledky monitoringu a měření, 
 výsledky vyhodnocování záznamů o neshodách, 
 výsledky přezkoumání systému řízení IMS vedením společnosti, 
 jiné vhodné záznamy, zjištění nebo podněty k systému řízení bezpečnosti (např. časté 

opravy se stejnou příčinou neshody), 
 jiná zjištění nebo podněty. 

 

5.2 Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, 
skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů 

5.2.1 INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM SE UVEDENÉ POSTUPY ZAVÁDĚJÍ 

Ve společnosti je zaveden systém hlášení a evidence pracovních úrazů, požárů, ekologických 
havárií, mimořádných událostí a závažných havárií, či neshod kvality produktů s důrazem na 
nehody, které vznikly v důsledku selhání bezpečnostních systémů, který je podrobně popsán 
v předpisu č. 07/HSE/01/03/2015 Pohotovostní služby, hlášení mimořádných událostí a 
krizových stavů, ve směrnici č. 03/HSE/03/00/2015 Zajištění BOZP v objektech ČEPRO, a.s., 
směrnici č. 04/HSE/04/00/2015 Zajištění PZH v objektech ČEPRO, a.s., směrnici 
č. 02/HSE/02/00/2015 Zajištění OŽP v objektech ČEPRO, a.s. a směrnici č. 04/OŘ/04/00/2014 
Reklamační řád. 
 
Systém hlášení skoronehod, jejich evidence a vyhodnocování je uveden ve směrnici 
č. 09/PAS/00/00/2018 Příručka IMS. 
 

5.2.2 PRAVIDLA A POSTUPY VYŠETŘOVÁNÍ HAVÁRIÍ A NEHOD, SESTAVOVÁNÍ VYŠETŘUJÍCÍHO 
TÝMU, DOKUMENTOVÁNÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ ZÁVĚRŮ 
ŠETŘENÍ VEDENÍM ORGANIZACE, PŘIJETÍ NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

Na základě rozhodnutí krizového štábu společnosti se o každé události musí zpracovávat 
Průběžné a Konečná zprávy o události dle pokynů a rozhodnutí vedení společnosti.  
 
Předseda krizového štábu může, na základě povahy události, ustavit vyšetřovací komisi ke zjištění 
okolností a příčin mimořádných událostí nebo havarijních situací. Rozsah činnosti vyšetřovací 
komise je stanovován individuálně předsedou krizového štábu nebo vedením společnosti tak, aby 
naplnil předpis č. 07/HSE/01/03/2015 Pohotovostní služby, hlášení mimořádných událostí a 
krizových stavů, který ukládá zásady vyšetřování havárií.  
 
Předseda vyšetřovací komise je odpovědný za řádný průběh vyšetřování mimořádných událostí 
nebo havarijních situací a za komplexní zdokumentování průběhu a výsledků vyšetřování 
v závěrečné zprávě z vyšetřování. Zpráva z vyšetřování je předkládána vedoucímu OHSE, který 
závěry šetření projedná na poradě odborných ředitelů, na níž jsou případně přijata další nápravná 
a preventivní opatření. 
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5.2.3 PRAVIDLA ARCHIVACE VEŠKERÉ DOKUMENTACE Z VYŠETŘOVÁNÍ HAVÁRIÍ A NEHOD 

Veškeré záznamy týkající se nehod, neshod a havárií jsou uloženy u vedoucího příslušného 
skladu, případně vedoucího střediska 1 Produktovody, a jsou přístupné zaměstnancům po dobu 5 
let. Doba archivace těchto záznamů je dána směrnicí Spisový a skartační řád. 
 

5.2.4 ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ O PŘÍČINÁCH, NÁSLEDCÍCH A DŮSLEDCÍCH 
HAVÁRIÍ A NEHOD 

Způsob a rozsah informování o šetření, průběhu, závěrech a opatřeních z mimořádné události 
nebo havarijní situace ostatním zaměstnancům společnosti určí předseda nebo místopředsedové 
krizového štábu (viz předpis č. 07/HSE/01/03/2015 Pohotovostní služby, hlášení mimořádných 
událostí a krizových stavů). 
 

5.2.5 ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ O NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH 
OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S HAVÁRIEMI A NEHODAMI 

Způsob a rozsah informování o šetření, průběhu, závěrech a opatřeních z mimořádné události 
nebo havarijní situace ostatním zaměstnancům společnosti určí předseda nebo místopředsedové 
krizového štábu. Obvykle jsou o nápravných a preventivních opatřeních po havárii informováni 
všichni zaměstnanci společnosti, za což odpovídá vedoucí zaměstnanec organizační složky. 
 

6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH 

6.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření 

Ověřování shody s právními požadavky a dalšími požadavky probíhá ve společnosti formou auditů 
interních (IMS a procesní), interních zákaznických (audit smluvních zhotovitelů a poskytovatelů), 
externích zákaznických (audit odběratelů) a auditů druhou stranou (certifikační a kontrolní audity 
IMS). 
 
Proces interního auditu je podrobně popsán ve směrnici č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit. 
Plán auditů zpracovává vedoucí OIA na období jednoho kalendářního roku a předkládá jej ke 
schválení představenstvu společnosti, které stanoví pro daný rok rozsah povinných auditů. 
Mimořádné audity zadává generální ředitel, představenstvo nebo dozorčí rada. Jedním z povinně 
stanovených ročních interních auditů je audit IMS ve vybraných organizačních složkách vč. útvarů 
na vedení společnosti. 
 

6.2 Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky PZH 
a systému řízení bezpečnosti 

Směrnice č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit stanovuje způsob provádění interních auditů ve 
společnosti a dále provádění vnitřní kontrolní činnosti kontrolou jednotlivých osob, procesů nebo 
kontrolovaných úseků společnosti vlastními zaměstnanci ve společnosti. Směrnice uvádí postup 
pro plánování interních auditů, přípravu na audit, zahájení auditu, průběh auditu, stanovení 
nápravných a preventivních opatření a ověření jejich realizace. 
 
Účelem procesu interního auditu a kontroly je zjišťovat odchylky od postupů IMS, nedodržování 
požadavků právních a ostatních předpisů, pracovních postupů, neplnění stanovených cílů a úkolů, 
ale i vyhledávání příležitostí pro zlepšení atd., proto, aby bylo možné co nejdříve přistoupit k přijetí 
opatření. 
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6.3 Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování 

bezpečnostní politiky PZH prostřednictvím systému řízení bezpečnosti 

Ověřování shody s právními požadavky a dalšími požadavky probíhá ve společnosti formou auditů 
interních (IMS a procesní), interních zákaznických (audit smluvních zhotovitelů a poskytovatelů), 
externích zákaznických (audit odběratelů) a auditů druhou stranou (certifikační a kontrolní audity 
IMS). Přehled o výsledcích interních a externích auditů je vedení společnosti předkládán formou 
zpráv z auditu, které jsou projednávány poradou odborných ředitelů. 

6.4 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska PZH 

Předmětem auditů systému řízení jsou mj. následující kritéria auditu IMS: 
 Všeobecné požadavky systému řízení 
 Politika IMS 
 Cíle a zásady 
 Přezkoumání systému řízení 
 Lidské zdroje – Školení, výcvik, ověřování znalostí a odborná způsobilost 
 Řízení provozu a poskytování služeb 
 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik a aspektů 
 Hlášení, evidence a vyšetřování nehod a havárií 
 Neustálé zlepšování 
 Nápravná a preventivní opatření 
 Havarijní připravenost a reakce 
 Havarijní plánování 
 Řízení změn 
 Požadavky předpisů a jiné požadavky 

 

6.5 Zásady a postupy kontrolní činnosti, včetně požadavků na kvalifikaci a zkušenost 
kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné 
postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných 
opatření 

Směrnice č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit stanovuje způsob provádění interních auditů ve 
společnosti a dále provádění vnitřní kontrolní činnosti. Směrnice stanovuje kvalifikaci auditorů a 
vedoucího auditorského týmu, určuje postup pro plánování interních auditů, přípravu na audit, 
zahájení auditu, průběh auditu, stanovení nápravných a preventivních opatření a ověření jejich 
realizace. 
 
Přehled o výsledcích auditů (popis zjištění vč. návrhů na nápravná opatření) je vedení společnosti 
předkládán formou zpráv z auditu, které jsou projednávány poradou odborných ředitelů. 
Generální ředitel následně ukládá odpovědnost za realizaci konkrétním osobám a termíny 
realizace nápravných a preventivních opatření, pokud ze zjištění z auditů tato vyplývají. Vlastník 
procesů na základě rozhodnutí GŘ na poradě odborných ředitelů společnosti zajistí ve 
stanoveném termínu realizaci stanovených opatření. Vedoucí OIA odpovídá za kontrolu realizace 
stanovených opatření. 
 
Vedoucí OIA předkládá pravidelně vedení společnosti Zprávu o výsledcích vnitřní kontrolní 
činnosti, jejíž součástí je sumarizace údajů z auditů proběhlých v kalendářním roce a komplexní 
přehled o vlastní kontrolní činnosti jednotlivých specialistů. Uvedený materiál je rovněž přístupný 
vybranému okruhu vedoucích zaměstnanců společnosti na veřejných složkách. 2 x ročně je pak 
představenstvu společnosti a Výboru pro audit předkládána Zpráva o stavu vnitřního kontrolního 
systému, která sumarizuje výsledky auditní i kontrolní činnosti ve společnosti. 
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6.6 Způsob evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti 

Všechny záznamy z interních auditů a kontrol mají stanovenu dobu archivace dle směrnice 
Spisový a skartační řád. 
 
Evidenci kontrol a archivaci záznamů z provedených kontrol vede příslušný vedoucí zaměstnanec, 
v jehož gesci kontrola probíhá. Zprávy z auditů ve formátu materiálu pro jednání porady 
odborných ředitelů společnosti předkládá vedoucí auditu vedoucí OIA, po projednání je zpráva 
umístěna na veřejné složky, kde je přístupná určeným vedoucím zaměstnancům společnosti. 

6.7 Prověřování znalosti zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany, úrovně 
dodržování technologických postupů ze strany obsluh, úrovně dodržování obecně 
závazných právních předpisů a vnitřních předpisů, znalosti zaměstnanců o postupech a 
činnostech při mimořádných událostech, úrovně dodržování obecně závazných právních 
předpisů externími subjekty v objektu, v rámci auditů 

V rámci provádění kontrol na pracovištích a náplně interních auditů systémů řízení dle směrnice 
č. 01/OIA/01/00/2018 Interní audit je mimo jiné prověřována: 

 Lidské zdroje – Školení, výcvik, ověřování znalostí a odborná způsobilost  
 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik a aspektů 
 Řízení provozu a poskytování služeb 
 Komunikace 
 Požadavky předpisů a jiné požadavky 
 Hlášení, evidence a vyšetřování nehod a havárií 
 Havarijní připravenost a reakce  
 Havarijní cvičení  
 Havarijní plánování 

 

6.8 Způsob stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě zjištění 
z prováděných sledování a měření při kontrolní činnosti, auditech, a vyhodnocení 

Odpovědný vedoucí zaměstnanec na základě zjištění uvedených ve Zprávě z auditu stanoví 
nápravná opatření, která doplní do zprávy z auditu, která je následně předkládána na poradu 
odborných ředitelů. Zprávy z auditů jsou po jejich projednání poradou odborných ředitelů, 
ukládány na veřejné složky, kde jsou přístupné určeným vedoucím zaměstnancům společnosti, 
kteří mají za povinnost se s jejich zněním seznamovat, vč. podřízených zaměstnanců, a jejich 
závěry implementovat do procesů společnosti.  
 
Vlastník procesů na základě rozhodnutí GŘ na poradě odborných ředitelů společnosti zajistí ve 
stanoveném termínu realizaci stanovených opatření.  
 
Výsledky kontrol prováděných dle plánu jsou zdrojem pro přijetí nápravných a preventivních 
opatření s definovaným způsobem evidence dle směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS. 
 

6.9 Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených opatření 

Vedoucí OIA odpovídá za kontrolu realizace opatření stanovených v rámci interních auditů. Za 
ověření účinnosti opatření stanovených v rámci přijetí nápravných a preventivních opatření dle 
směrnice č. 09/PAS/00/00/2018  Příručka IMS, odpovídá vedoucí pracoviště, kde byl podnět 
stanoven. 
 
Pro zvýšení efektivity postupu byl v roce 2015 zaveden do činnosti útvaru interního auditu proces 
follow up – sledování stavu plnění nápravných opatření s fixní lhůtou ověření všech opatření, 
která byla nahlášena jako splněná. 
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Každoročně je v rámci přezkoumání systému řízení IMS prováděno hodnocení efektivnosti a 
účinnosti přijatých opatření. Poté jsou v rámci trvalého zlepšování systému řízení přijímána 
příslušná opatření. 

6.10 Systém prověřování politiky PZH a systému řízení bezpečnosti 

Politika IMS je pravidelně přezkoumávána k zajištění její vhodnosti a přiměřenosti, a případně 
revidována tak, aby odrážela měnící se legislativní podmínky a nové přístupy. V rámci 
pravidelného přezkoumávání systém řízení IMS je hodnocena i úplnost systému řízení IMS 
s přihlédnutím k závazku trvalého zlepšování.  
 
Proces přezkoumání IMS se ve společnosti ČEPRO, a.s. uskutečňuje každoročně v období květen - 
červen v kalendářním roce. Rozhodné období pro přezkoumání je ČERVEN - ČERVEN. 
O provedeném přezkoumání je vyhotovena písemná Zpráva o přezkoumání IMS. Při projednání 
Zprávy o přezkoumání se vedení společnosti vyjadřuje k úrovni řízení rizik ve společnosti, 
výsledkům auditů, zpětné vazbě od zákazníků a dalších zainteresovaných stran, výkonnosti 
fungování procesů, výsledkům kontrol, stavu preventivních a nápravných opatření, kontrole úkolů 
z předchozího přezkoumání a doporučením na zlepšování předkládaným vlastníky procesů, 
k efektivnosti a vhodnosti IMS. 
 
Z přezkoumání IMS vyplývají cíle a úkoly, včetně odpovědných osob, přidělených zdrojů a termínů 
realizace. Tyto cíle a úkoly musí být v souladu s Politikou IMS a aktualizují se na základě výsledků 
přezkoumání systému řízení IMS. Závaznost těchto cílů a úkolů pro celou společnost je dána 
jejich schválením na poradě představenstva. Cíle a úkoly jsou stanovovány pro všechny oblasti 
systému řízení. Aktuální cíle a úkoly jsou zaměstnancům přístupny na intranetu společnosti. 
 
Vedoucí OIA předkládá pravidelně vedení společnosti Zprávu o výsledcích vnitřní kontrolní 
činnosti, jejíž součástí je sumarizace údajů z auditů proběhlých v kalendářním roce a komplexní 
přehled o vlastní kontrolní činnosti jednotlivých specialistů. Uvedený materiál je rovněž přístupný 
vybranému okruhu vedoucích zaměstnanců společnosti na veřejných složkách. 2 x ročně je pak 
představenstvu společnosti a Výboru pro audit předkládána Zpráva o stavu vnitřního kontrolního 
systému, která sumarizuje výsledky auditní i kontrolní činnosti ve společnosti. 
 


