
PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“ 
Číslo PŘÍKAZU:  Číslo příslušného pracovního příkazu: 

KPV /    

A. Příkaz k provedení práce se zvýšeným nebezpečím 
A1. Pracoviště:  

A2. Popis práce:  

A3. Druh zvýšeného nebezpečí:  POŽÁRU VÝBUCHU 
A4. Platnost Příkazu: od (datum, čas)  do (datum, čas)  

A5. Podmínky Vydavatele PŘÍKAZU:  

A6. Vydavatel PŘÍKAZU (jméno, datum, čas, podpis):  

A7. Vedoucí pracoviště (jméno, datum, čas, podpis):  

B. Osoby přímo řídící a vykonávající práci 
B1. Vedoucí práce (firma, jméno, datum, čas, podpis):  

B2. Osoby vykonávající práci prokazatelně seznámené s nebezpečím, které na pracovišti hrozí, se způsobem zajišťování 
pracoviště a způsobem provedení práce, se způsoby a prostředky ochrany před nebezpečími, únikovými cestami atd. 

Jméno: Číslo dokladu způsobilosti*): Datum, čas: Podpis: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
*)Pokud je k práci vyžadována zvláštní odborná způsobilost (např. ke svařování). 

C. Nařízená požárně bezpečnostní opatření 
C1. Technologie použitá pro práci:  

C2. Nařízená požárně bezpečnostní opatření:  

 

 

 

C3. Ochranné a zásahové prostředky pro případ zdolávání mimořádných událostí v případě nebezpečí výbuchu:  

  

  

C4. Je nařízen Požární dohled v průběhu práce ☐ NE / ☐ ANO: 
Jméno: Datum, čas, podpis: Jméno: Datum, čas, podpis: 

1.  2.  

C5. Opatření k zajištění BOZP při práci:  

 

C6. Opatření C1-C5 nařídil Vedoucí práce (datum, čas, podpis):  

C7. Je nařízena Požární asistence v průběhu práce  NE /  ANO – Určená forma, rozsah, technické prostředky a osoby: 
 
Jméno: Datum, čas, podpis: Jméno: Datum, čas, podpis: 

1.  2.  

C8. Opatření C1-C7 schválil, F1, F2 stanovil Schvalovatel požárně bezpečnostních opatření (jméno, datum, čas, podpis): 
 

D. Povolení k provedení práce, předání pracoviště pro práci 
D1. Práci povolil a pracoviště předal Vedoucí pracoviště (datum, čas, podpis):  

D2. Pracoviště pro práci převzal Vedoucí práce (datum, čas, podpis):  

E. Skončení práce, převzetí pracoviště po provedení práce 
E1. Oznámení Vedoucího práce o skončení práce (datum, čas, podpis):  

E2. Pracoviště zpět převzal Vedoucí pracoviště (datum, čas, podpis):  

E3. Skončení práce Vedoucí pracoviště ohlásil pro zahájení následného Požárního dohledu (jméno příjemce, datum a čas ohlášení): 
 

F. Požární dohled pracoviště po provedení práce 
F1. Určená doba dohledu (hodiny):  F2. Četnost dohledu:  

F3. Záznamy o provedení Požárního dohledu pracoviště po provedení práce 
Jméno: Datum, čas, podpis: Jméno: Datum, čas, podpis: 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  
 


