
 

 
 
 

 

Politika ochrany majetku ČEZ Distribuce, a. s.  

 

ODPOVĚDNOST ZA MAJETEK A JEHO OCHRANU 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., si plně uvědomuje a přijímá odpovědnost ve smyslu  
platné legislativy ČR za zajištění: 

▪ bezpečnosti a ochrany zařízení pro distribuci elektřiny, 

▪ ochrany prvků kritické infrastruktury státu ve vymezeném rozsahu, 

▪ ochrany kritické informační infrastruktury ve vymezeném rozsahu, 

▪ bezpečnosti a ochrany administrativně správních objektů, zejména ve vazbě  
na vymezené prvky kritické infrastruktury státu, 

▪ bezpečnosti jednotlivců, společnosti a veřejnosti při styku se zařízením distribuční 
soustavy a ostatním majetkem společnosti. 

 

Pro naplnění této odpovědnosti se společnost ČEZ Distribuce, a. s., zavazuje vytvořit  
a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí  
struktury a kontrolní mechanismy. 

Ochranu majetku chápeme jako nedílnou součást činností ČEZ Distribuce, a. s. 

  



 

 
 
 

 

POLITIKA OCHRANY MAJETKU 

Řízení  

▪ Ochranu majetku považujeme za nedílnou součást řízení a zabezpečený,  
funkční majetek za základní předpoklad pro výkon podnikatelské činnosti.  

▪ Politiku ochrany majetku uplatňujeme v koncepci fyzické ochrany majetku, 
koncepcích technických zařízení pro distribuci elektřiny, ve strategických 
a rozvojových programech, v rámci řízení procesů a útvarů společnosti.   

▪ Plníme právní předpisy a veřejné závazky, uplatňujeme uznávané postupy, 
standardizovaná a nejlepší praxí ověřená řešení metodou PDCA. 

▪ Akcentujeme priority ochrany majetku, tvořícího kritickou infrastrukturu státu.   

▪ Při ochraně majetku vycházíme z dokonalé znalosti rozsahu, umístění a způsobu 
užívání majetku ve všech jeho formách.  

▪ Identifikujeme externí i interní zainteresované strany. Jejich oprávněné požadavky 
na užívání majetku zohledňujeme při nastavení technických a režimových opatření 
k ochraně majetku. 

▪ Organizační nebo technické změny posuzujeme s ohledem na minimalizaci 
negativních dopadů na bezpečnost majetku. 

▪ Trvale vyhodnocujeme a zlepšujeme úroveň ochrany majetku.  

▪ Otevřeně a efektivně komunikujeme bezpečnostní témata. 

▪ Rizika narušení majetku pravidelně hodnotíme, předcházíme jim, odstraňujeme  
je nebo snižujeme na přijatelnou úroveň.  

▪ Pro případy kritického ohrožení majetku máme připraven systém mimořádných 
opatření. 

▪ Chráníme citlivé informace s parametry nastavení ochrany majetku a popisy 
zabezpečovacích systémů.  

▪ Za hlavní cíl ochrany majetku považujeme předcházení vzniku bezpečnostních 
incidentů.  

▪ Při narušení ochrany majetku vyhodnocujeme a přijímáme účinná opatření.  

▪ Při šetření a analýzách případných incidentů se zaměřujeme na určení a odstranění 
kořenových příčin. 

▪ Pro případy zničení majetku máme stanoveny plány obnovy a plány krizových 
opatření.  

  



 

 
 
 

 

Zaměstnanci 

▪ Ochrana majetku je věcí všech zaměstnanců.  

▪ Vedoucí zaměstnanci jsou příkladem správného chování k majetku a jeho ochraně.  

▪ Každý útvar se orientuje, zaměstnanci se orientují v rolích při ochraně majetku,  
čímž přispívají k ochraně majetku.  

▪ Udržujeme pořádek na pracovištích a v areálech budov a provozoven. 

▪ Otevřeně a efektivně komunikujeme témata ochrany majetku. 

▪ Zajišťujeme kvalifikaci a odpovědnost zaměstnanců a totéž požadujeme 
u dodavatelů, kteří se podílejí na ochraně majetku. 

▪ Vytváříme podmínky pro dodržování standardů, vnitřních předpisů a ostatních 
požadavků na ochranu majetku. 

▪ Řídíme a sdílíme klíčové znalosti v oblasti zabezpečení majetku společnosti. 

▪ Definujeme činnosti ovlivňující bezpečnost majetku, role, odpovědnosti a pravomoci 
zaměstnanců. 

▪ Informujeme o bezpečnostně významných událostech a neshodách. 

▪ Podněty a připomínky zaměstnanců ke kvalitě ochrany majetku odpovědně 
vyhodnocujeme a v odůvodněných případech přijímáme opatření.  

▪ Zajišťujeme, aby požadavky Politiky ochrany majetku kladené na zaměstnance,  
byly plněny rovněž pracovníky dodavatelských organizací. 

Technologie 

▪ Zajišťujeme, aby technologie plnily technické, bezpečnostní i ekonomické 
požadavky a nenarušovaly stanovenou koncepci ochrany majetku. 

▪ Zohledňujeme vlastnosti materiálů a technologií pro ochranu majetku.  
Při výběru a hodnocení technologií aplikujeme pouze ověřená řešení,  
vyhledáváme a využíváme uznávané praxe. 

▪ Vytváříme odpovídající finanční, materiální a lidské zdroje pro dosažení  
požadované úrovně ochrany majetku, vč. spolehlivě fungujícího provozu  
a užívání technologií pro ochranu majetku.  

▪ Udržujeme aktuální stav dokumentace majetku, aktualizujeme pravidla,  
postupy a režimová opatření k zajištění ochrany majetku. 

▪ Řízení životnosti zařízení je nedílnou součástí řízení rizik. 

▪ Sledujeme a podporujeme poznatky vědy a výzkumu pro zdokonalení  
ochrany majetku. 


