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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ELEKTRÁRNA CHVALETICE A.S.
(areál Chvaletice)

1. Vstup návštěv je možný pouze přes recepci hlavní vrátnice ECH, kde je každý
návštěvník povinen předložit bezpečnostnímu pracovníkovi průkaz totožnosti.
Bezpečnostní pracovník provede kontrolu totožnosti, zaevidování navštívené osoby a
vydá návštěvní kartu. Návštěvník je povinen označit si příchod na snímači turniketů.
2. Návštěvníkům není do areálu dovoleno vnášet alkohol, omamné a psychotropní látky,
nebezpečné chemické látky, zbraně, střelivo a výbušniny.
3. Návštěvník je povinen dbát pokynů, upozornění a bezpečnostních značek a dbát na
osobní bezpečnost.
4. Při povolení jednorázového vjezdu je návštěvník povinen dodržovat dopravní značení
a parkovat pouze na vyhrazených nebo určených plochách.
5. Vstup a pohyb po areálu je možný pouze v doprovodu navštívené osoby, která je po
celou dobu pobytu návštěvníka v areálu za něj plně odpovědná.
6. Návštěvník je povinen mít návštěvní kartu po celou dobu pobytu u sebe a viditelně
připnutou na svrchním oděvu. Při odchodu vloží kartu do čtecího zařízení turniketu,
který umožní průchod směrem ven.
7. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz používání otevřeného plamene a kouření.
Kouření je povoleno jen na označených místech.
8. Při vstupu do určených objektů je návštěvník povinen použít ochrannou přilbu a popř. i
další předepsané ochranné pomůcky.
9. Návštěva v rámci exkurze se uskutečňuje ve zvláštním režimu po předchozím
schválení příslušným zaměstnancem ECH. Návštěvní karty se nevystavují.
10. Odpovědný zaměstnanec smluvního partnera musí požádat o souhlas pro vstup
cizince za účelem návštěvy nebo prohlídky zařízení, která přímo nesouvisí s činností
vykonávanou na základě uzavřené smlouvy. Žádost schvaluje příslušný zaměstnanec
ECH.
11. Každý úraz, nehodu, poškození majetku, požár a majetkovou nebo jinou trestnou
činnost je návštěvník povinen ohlásit bezpečnostní službě.
12. Na vyzvání kontrolních orgánů a zaměstnanců bezpečnostní služby je návštěvník
povinen prokázat svoji totožnost a podrobit se případné kontrole požití alkoholu.
13. Soukromé návštěvy a návštěvy s dětmi do 15-ti let jsou zakázány. Návštěvy osob
mladších 18-ti let povoluje příslušný zaměstnanec ECH.

Vstup návštěv je možný pouze po seznámení se s návštěvním řádem.
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