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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, 

že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou 
látku pro cizí právní subjekt 

 
 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
 

2. S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).  

 
3. Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, 

které jsou přílohou tohoto pokynu. 
 
 

II.  
Vymezení základních pojmů  

 
1. Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 

modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
 

2. Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo 
získané výrobním procesem. 

 
3. Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek   

a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické 
imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; 
za munici se považují též její hlavní části a komponenty.  

 
4. Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou 

látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, 
uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není 
spolehlivě prokázán opak. 

 
5. Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, 

schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 

 
6. Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 

známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě 
vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich 
součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý 
předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
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7. Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném 

poměru k CPS. 
 

 
III.  

Obecné zásady 
 

1. Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda 
se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
 

2. Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě 
a klidně s cílem zabránit šíření paniky.  

 
3. Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět. 
  
4. Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 

předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy 
železnic, státní organizace (dále jen „HZS SŽ“), zaměstnance krizového řízení a nadřízeného 
zaměstnance.  

 
5. Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu 

podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek 
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ.  
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POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
 

Tento dokumentu upravuje postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 
 
1. Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 

a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro 
případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
• rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
• hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
• jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
• zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
• specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
• způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
• zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

 
2. Nález podezřelého předmětu v železniční stanici 

• Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
• Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
• Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
• Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
• Nahlaste incident dle bodu 3. 
• Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

 
3. Vyrozumění 

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům: 
a) Tísňová linka    112 
b) HZS SŽ     xxx nebo xxx 
c) Ohlašovací pracoviště SŽ  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 
d) Zaměstnanec krizového řízení  xxx  

 
Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 

• Představte se celým jménem. 
• Sdělte název podniku. 
• Sdělte, odkud voláte. 
• Popište, co se stalo. 
• Popište, jaká je situace teď. 
• Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
• Nezavěšujte jako první. 

 
Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 
 

4. Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se řiďte 
pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků 
složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony: 

• uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty 
proti odcizení nebo zničení,  

• vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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