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Režim č. 04/2020/B ke vstupu cizinců do EXPLOSIA a.s. 

 za účelem výkonu práce. 

Aktualizace 2022 

Vzhledem k charakteru výroby, zpracování a skladování výbušnin a jiných nebezpečných látek je v areálu nastaven zvláštní 
pracovní režim vycházející ze zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně 
utajovaných informací a vyhlášky MPO č. 225/2015 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické 
ochrany a objektu nebo zařízení. 

 

Cizinci vstupují do společnosti, včetně budov umístěných mimo oplocení společnosti, pouze s 

trvalým doprovodem a se vstupním dokladem. Bez doprovodu je pohyb cizince v objektech 

společnosti zakázán. Zodpovídá příjemce návštěvy nebo zadavatel práce – gestor.  

 

Režimová opatření pro cizince: 

1) Obecné podmínky. 

2) Vstup cizinců v pracovní dny 

3) Vstup cizinců mimo hlavní pracovní dobu 

 

1) Obecné podmínky 

 

a)   Práce cizinců ve výrobním areálu Explosia a skladů Hrádek není běžně povolována. 

      Ve výjimečných případech, pokud nelze práci zajistit pracovníky ČR a nejsou dostupná jiná  

      vhodná řešení, jsou povoleny vstupy cizinců pod tímto zvláštním režimem vycházejícím 

      z OSE 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel. 

b) Vstup (vystavení průkazů). 

Vydání vstupního dokladu (průkazu) musí na seznamu (Žádost o vydání vstupních dokladů do 

Explosia) písemně schválit výrobní ředitel. Kopie tohoto seznamu je předána bezpečnostnímu 

manažerovi (dále BM) k vyjádření. 

c) Vstupy cizinců jsou podmíněny jejich registrací a vydáním vstupního průkazu. 

d) Vystavené průkazy (s omezením pouze na pracovní dny a dané časové rozpětí) se nepředávají 

k držení cizincům, ale jsou uloženy u gestora, případně doprovodu. (v případě, že nelze průkaz 

odebrat z důvodu současné práce cizinců v areálu Synthesia, je postup upraven po dohodě 

s BM). Výjimky z tohoto článku může stanovit BM.  

(BM posuzuje případ od případu, dále je tím myšleno, že pokud pracovník, nebo firma pracují 

jen krátký časový úsek (dny, týdny) a potom několik měsíců nemají zakázku, je nežádoucí aby 

cizinci měli u sebe průkaz k volnému vstupu.) 

e) Zadavatel (gestor) za Explosia projedná se zhotovitelem podmínky vstupu, tento režim, schválí 

určený doprovod (občan ČR zpravidla ve funkci mistr) a náležitě jej poučí o zásadách pohybu a 

bezpečnosti v areálu Explosia. 

f) Doprovod odpovídá za pohyb cizinců v areálu a za jejich činnost s tím, že nebudou vstupovat do 

jiných lokalit, než je místo výkonu práce a budou dodržovat bezpečnostní pravidla Explosia. 

g) Ostraha zajišťuje vstupní prohlídky cizinců a jejich namátkové kontroly v místě práce. 

h) Za dodržování tohoto režimu odpovídá zadavatel (gestor) Explosia 
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i) Při porušení OS, závazných pravidel a tohoto režimu bude odebrán cizincům vstup do Explosia 

a zhotovitel se vystavuje riziku sankčních pokut. 

j) Vstup cizinců – návštěv je řešen OS 52/5, odst. 11,13 

k) Výjimky nebo úpravu režimu řeší bezpečnostní manažer (případně  BŘ). 

 

 

 

2)  Vstup cizinců za účelem pracovní činnosti v pracovní dny. 

 

a) Cizinci vstupují s určeným doprovodem, který doprovází tyto pracovníky po celou dobu jejich 

pobytu. Před vstupem vydá doprovod průkazy pracovníkům a po ukončení práce je odebere a 

uloží u sebe (pokud není stanovena výjimka viz.1/d). 

b) Při vstupu (na vrátnici Explosia) oznámí doprovod ostraze místo práce a délku pobytu. Ostraha 

upozorní dispečink PCO, který zajistí namátkovou kontrolu cizinců v místě pobytu. 

c) Cizinci nesmí být ponecháni na pracovním místě bez dozoru a rovněž se sami nesmí 

pohybovat mimo místo výkonu práce. 

d) Zadavatel /gestor provádí namátkové kontroly těchto cizinců a kontrolu dodržování bodů  

a) - c). 

 

 

3) Vstup cizinců mimo hlavní pracovní dobu. 

 

a) Vstupovat mohou jen cizinci, kteří mají vystaven průkaz. 

b) Při vstupu předloží doprovod na Dispečinku ostrahy M42 tiskopis Žádost o povolení vstupu  

    mimo hlavní pracovní dobu. V žádosti je zřetelně uveden doprovod cizinců a dále gestor za  

    Explosia, včetně telefonních spojení.  

c) Operátor PCO na dispečinku ostrahy vystaví na základě „Žádosti“ a předložených vstupních  

    průkazů (cizinců a doprovodu) navštívenku po kontrole průkazu totožnosti (pas apod.).  

    Navštívenka je vystavena na (příjemce) gestora Explosia (nemusí být přítomen) uvedeného  

    v Žádosti a doprovod rovněž dle uvedení v Žádosti. Cizincům, kteří nepředloží vstupní průkaz  

    nesmí být vstup umožněn, i kdyby byli uvedeni v žádosti. 

d) Před předáním navštívenky je přivolána ZJ ostrahy, která provede kontrolu/prohlídku  

    vstupujících a detekci na alkohol, případně návykové látky a nepovolené předměty. Operátor  

    PCO informuje vstupní vrátnici o provedené kontrole a dále zajistí namátkovou kontrolu cizinců 

    v místě pobytu. 

e) Cizinci vstupují s určeným doprovodem, který doprovází tyto pracovníky po celou dobu jejich  

    pobytu. Před vstupem vydá doprovod průkazy pracovníkům, po ukončení práce je odebere a 

    uloží u sebe (pokud není stanovena výjimka viz.1/d). 

f) Cizinci nesmí být ponecháni na pracovním místě bez dozoru a rovněž se sami nesmí pohybovat  

    mimo místo výkonu práce. 
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Toto režimové opatření vydává bezpečnostní ředitel Explosia a.s. na základě OS E 52/5  Vstup 

osob a vjezd vozidel s platností od 10. 4. 2020. 

 

Platnost aktualizace od 1. 1. 2022 

        Pavel Brunclík, BŘ Explosia a.s.                                

 

 

Rozdělovník: 

Za Explosia – PhDr. Jiří Stuna, Ing. Pavel Mareček, Ing. Kamil Dudek, Ph.D., p. Martin Chmelík, 

Ing. Tomáš Bárta, p. Miloslav Žouželka 

 

Za Synthesia  -  p. Jan Buryška, bezpečnostní manažer   

p. Irena Štachová, bezpečnostní manažer  SBS  Lama s.r.o 
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