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Aktuální cíle a úkoly IMS 

Vedení společnosti stanovilo pro další období tyto cíle a úkoly: 
 

Č. Cíl/úkol Termín Odpovídá Ukazatel plnění 

1 Geografický informační systém (GIS)  2019 a dále  VOPT, VOIT  

Vytvoření finálního konceptu GIS (analýza 
potřeb všech dotčených útvarů), provedení VŘ 
a zasmluvnění IT platformy, zadávací 
dokumentace a VŘ na dodavatele aplikační 
podpory GIS, postupná implementace 
jednotlivých vrstev  

2 Technický informační systém (TIS)  2019 a dále  VOPT, VOIT  

Zpracování popisu projektu, zpracování 
analýzy potřeb, provedení VŘ a zasmluvnění IT 
platformy, zadávací dokumentace a VŘ na 
dodavatele, postupná implementace 
jednotlivých procesů  

3 
Optimalizace nákupu a spotřeby energií (elektřina, 
plyn)  

2019 a dále  VOPT  

Návrh energetické koncepce, VŘ na dodávky 
elektřiny a plynu a jejich postupný nákup, 
návrh a případná implementace IT systému 
na sledování spotřeby a rezervované kapacity  

4 
Optimalizace provozní dokumentace IV. vrstvy na 
skladech  

2019 - 2021 VOP 
Optimalizovaný systém interní dokumentace 
skladů 

5 Demontáž zemnících kabelů na VL  2019 
VOP, VOTP, 
Specialista 
technologie 

Dokončení demontáží zemnících kabelů na 
všech VL 

6 Ukončení vrchního plnění + úpravy na VL 2019- 2020 
VOP, VOTP, 
Specialista 
technologie  

Ukončení horního plnění s výjimkou TOLEX 
(Střelice a Hněvice) a provedení úprav VL dle 
požadavku OÚ uvedených v ŘZ 1544/PŘ/19-
OD Vrchní plnění na VL – ukončení provozu 

7 
Dokončení obnovy rekuperačních jednotek ATEKO 
– sklady Klobouky, Smyslov 

2020 VORI, VOTP 
Dokončení obnovy rekuperačních jednotek 
ATEKO, dovršení obnovy na 6 skladech. 

8 
Realizace pojištění parního systému nádrží na 
vybraných skladech 

2020-2021 VOTP 
Na základě výměny VRU na některých 
skladech a změny koncepce VRU (přetlakový 
vs. podtlakový systém), přepočtu únosnosti 
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Č. Cíl/úkol Termín Odpovídá Ukazatel plnění 
nádrží na podtlak budou osazeny nádrže 
dodatečnými pojistnými ventily/průtržnými 
membránami odolnými vůči zámrzu. 

9 Rekonstrukce radiových sítí skladů 2020 - 2025 SŘJPO, PÚ Přechod z analogového na digitální přenos 

10 
Analýza požárního zabezpečení klíčových 
technologických objektů a celků požárně 
bezpečnostními zařízeními 

2019 PSS 
Koncepce vč. harmonogramu instalací PBZ na 
skladech 

11 
Obměna techniky (nákup CAS) – Mstětice, 
Cerekvice 

2020 SŘJPO, OCN Nákup nových CAS 

12 Rekonstrukce EPS skladu Cerekvice 2020 PSS, VORI Provedení rekonstrukce 
13 Rekonstrukce DHP skladů Hněvice a Loukov 2020 PSS, VORI Provedení rekonstrukce vč. možného rozšíření 

14 
Rekonstrukce SHZ – náhrada černého potrubí za 
pozink, automatizace, výměna ústředny aj. – sklady 
Hněvice, Loukov, Mstětice, Střelice, Cerekvice 

2020 PSS, VORI Provedení rekonstrukce vč. zautomatizování 

15 
Rekonstrukce požárních nádrží – Třemošná, 
Mstětice 

2020 VJPO Provedení opravy 

16 
Instalace požární sirény, resp. přesun ovládání – 
sklady Loukov, Nové Město, Sedlnice, Smyslov, 
Třemošná 

2020 SŘJPO, PSS Provedení instalace v požadovaném rozsahu 

 
Vedení společnosti odpovídá za výběr nejvhodnější varianty řešení výše uvedených cílů a úkolů. Pro plnění těchto cílů/úkolů jsou vytvořeny odpovídající 
podmínky a zdroje, a to prostřednictvím plánu obchodní činnosti, plánu investic, plánu oprav a údržby nebo plánu školení.  
 


