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I.
Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice určuje organizační uspořádání , vazby řízení a provádění požární ochrany  
při činnostech provozovaných v objektu společnosti ………………... (dále jen „firma“).
Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance firmy , kteří jsou k ní v pracovním nebo obdobném 
poměru. 

  
2. Tato směrnice je dále závazná pro všechny cizí osoby a subjekty , které se budou s vědomím vedení 

firmy pohybovat v objektech a provádět pracovní  činnost na pracovištích firmy .

3. Cizí osoby a subjekty , které objekty nebo jednotlivé prostory objektů firmy užívají , jsou povinni 
smluvně zajistit dodržování povinností na úseku požární ochrany s firmou a to bez ohledu na délce 
užívání pronajatých prostorů.

4. Za objekty firmy se pro účely požární ochrany považuje nejen celek  a jeho zařízení , ale i jednotlivý 
prostor , který cizí subjekt používá nebo spravuje.

II. 
Organizace , řízení a kontrola požární ochrany

1. Za plnění povinností na úseku požární ochrany je  odpovědný jednatel firmy pan …………………..

2. Plnění  povinností  vyplývajících  ze  zákona  č.  133/85  Sb.  požární  ochraně  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (  dále  jen  zákon  o  PO  )  ,  předpisů  vydaných  na  jeho  základě  nebo  jiných  předpisů 
upravujících povinnosti na úseku  požární ochrany jako nedílnou součást své řídící,hospodářské nebo 
jiné  činnosti  a  neodkladné  odstraňování  zjištěných  nedostatků  zabezpečují  vedoucí  zaměstnanci 
firmy na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

  
3 Každý  je  povinen  počínat  si  tak,  aby  nezavdal  příčinu  ke  vzniku  požáru,  neohrozil  život  a

zdraví  osob  ,  zvířata  a  majetek;  při  zdolávání  požárů,  živelních  pohrom  a  jiných 
mimořádných  událostí  je  každý  povinen  poskytovat  přiměřenou  osobní  pomoc,  nevystaví-li  tím 
vážnému nebezpečí  nebo ohrožení  sebe nebo osoby  blízké anebo nebrání-li  mu v tom důležitá 
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.  

4. Provozuje-li  činnosti  v objektech  uvedených  v bodě  1./I  více  právnických  osob  a  podnikajících 
fyzických osob ,  plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech , která užívají společně , 
vlastník těchto prostor,  není-li  smlouvou mezi  nimi sjednáno jinak. Součástí  smlouvy musí  být i 
určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

III.
Povinnosti firmy

 
1. Provozuje-li  firma  činnosti  nebo  má  ve  správě  objekty,u  nichž  zahájení  činnosti  nebo  užívání 

podléhá stavebnímu řízení , obstarává,zabezpečuje a instaluje věcné prostředky požární ochrany a 
zařízení  požární  ochrany v rozsahu ,  který  je  obsažen  v požárně  bezpečnostním řešení  stavby v 
projektu, schváleném stavebním úřadem . 

2. V prostorách objektů firmy , kde nebylo stanoveno množství , druhy a způsob vybavení věcnými 
prostředky požární  ochrany a  požárně  bezpečnostními  zařízeními  ve  smyslu  §2  odst.č.1  nebo 2 
vyhl.č.246/2001Sb. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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