Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
Proces připojení EPS na PCO
1. Provozovatel EPS podá Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje (dále jen „HZS
LK“) písemnou žádost o připojení EPS na PCO spolu s písemným souhlasem provozovatele
ZDP. Vzor písemné žádosti je uveden v příloze č. 1 technických a organizačních podmínek
pro připojení EPS na PCO HZS LK (dále jen „TOP“).
2. HZS LK žádost posoudí a písemně sdělí žadateli, zda a za jakých podmínek lze připojení
realizovat nebo žádost zamítne. HZS LK předá provozovateli EPS:
 TOP pro připojení EPS na PCO HZS LK,
 návrh smlouvy o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení
dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné
provedení zásahu jednotkou požární ochrany,
 seznam předurčených JPO.
3. Provozovatel EPS předloží HZS LK schválenou DZP, případně obdobnou dokumentaci
zpracovanou v rozsahu DZP. Dále provozovatel zpracuje a předloží dokumentaci rozmístění
hlásičů
EPS.
Podrobnosti
k zpracování
DZP
jsou
uvedeny na
stránkách:
http://www.hzslk.cz/440-schvalovani-dzp.html.
4. HZS LK požaduje před připojením každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověření
funkčnosti přenosu signálu (dále jen „zkouška“). Zkouška se provádí v rozsahu daném
Akceptačním protokolem, který je uveden v příloze č. 2 TOP. Součástí zkoušky bude kontrola:
 Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO) - vložka zámku KTPO bude upravena na
univerzální motýlkový klíč používaný jednotkami HZS LK,
 Generálního klíče (GK či jiného prostředku),
 Obslužného pole požární ochrany (OPPO),
 Druhu, rozsahu a počtu přenášených informací (hlavní a záložní přenosová cesta
ústředny připojené EPS a ZDP - PCO),
 Dostupnosti provozní knihy EPS a návodu k ústředně,
 Aktuálnosti a dostupnosti dokumentace (viz. bod 3).

5. Provozovatel EPS požádá HZS LK o stanovení termínu konání zkoušky. HZS LK písemně
sdělí provozovateli EPS termín zkoušky.
6. Bude-li po provedení zkoušky shledáno HZS LK, že instalovaný systém ZDP je funkční a jsou
splněny všechny podmínky (viz. akceptační protokol), HZS LK v dohodě s provozovatelem
EPS a provozovatelem ZDP určí v akceptačním protokolu termín zahájení zkušebního
provozu.

7. Fyzická kontrola objektu s využitím DZP předurčenou jednotkou požární ochrany

proběhne vždy před stanoveným termínem zkušebního provozu. Provozovatel EPS je povinen
umožnit předurčené jednotce PO prohlídku objektu (včetně seznámení s vybavením KTPO a
DZP, odzkoušením univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, příp. vyvoláním
cvičného poplachu).

8. Zkušební provoz je stanoven na dobu nejdéle 1 měsíce od doby určené v akceptačním
protokolu. Provozovatel EPS je povinen uvést kontaktní osoby pro zkušební provoz viz.
příloha č. 4 k TOP.

9. Po ukončení zkušebního provozu HZS LK vyhodnotí zkušební provoz. Výsledkem
vyhodnocení zkušebního provozu může být:
 souhlasné vyjádření s uvedením ZDP do trvalého střežení a výzva k podpisu smlouvy.
 nesouhlasné vyjádření s uvedením ZDP do provozu do odstranění zjištěných závad.
Provozovatel EPS v takovém případě zajistí odstranění zjištěných závad a následně
může písemně požádat HZS LK o stanovení nového termínu zkušebního provozu.

10. Termín trvalého střežení je určen ve smlouvě o připojení elektrické požární signalizace
prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření
pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany (dále jen „smlouva“). Před
stanovením termínu trvalého střežení musí provozovatel EPS doložit HZS LK podepsanou
smlouvu mezi:
 Provozovatelem EPS a zřizovatelem předurčené jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce. Odmítnutí zřizovatele předurčené jednotky požární ochrany podepsat smlouvu
musí být písemně doloženo na HZS LK.
 Provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP.
Po doložení všech náležitostí k připojení dojde k podpisu smlouvy.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední ze smluvních
stran. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb. Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní HZS LK a informaci o zveřejnění sdělí
neprodleně provozovateli EPS a provozovateli ZDP.
12. Zahájení trvalého střežení.

Kontaktní osoby pro připojení objektu na PCO HZS LK
Koordinátor PCO:
kpt. Bc. Stanislav Socha
tel.: 602581854
email: stanislav.socha@hzslk.cz
Zástupce koordinátora PCO:
kpt. Ing. Tomáš Erban
tel.: 774260283
email: tomas.erban@hzslk.cz

