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Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2013 Českou inspekcí životního prostředí 

ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dodržování podmínek zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
 

Na základě Ministerstvem životního prostředí schváleného ročního plánu kontrol bylo provedeno 

156 prověrek subjektů ve spolupráci s orgány integrované inspekce a krajskými úřady podle 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zařazených do skupiny B bylo 122, dále bylo 

kontrolováno 33 subjektů zařazených do skupiny A a jeden subjekt byl zkontrolován jako 

nezařazený. 

Podle novely tohoto zákona ČIŽP kontroluje, zda provozovatel postupuje podle schváleného 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu. 

Nad rámec schváleného ročního plánu byly provedeny další kontroly, které byly např. zaměřeny na 

prověření aktuálnosti údajů z oznámení o nezařazování objektů, zjištění množství skladovaných a 

v provozu používaných vybraných nebezpečných chemických látek, zjištění rozsahu činnosti firem. 

Během roku došlo k zařazení nových subjektů, nárůst ale nebyl výrazný. Několik subjektů bylo 

vyřazeno z důvodu snížení množství skladovaných látek nebo z důvodu ukončení provozu. 

 

Kontrola nezařazených subjektů 

 

• LLOYD COILS EUROPE s.r.o.; Praha 5 - Radotín, Vrážská 143, PSČ 153 00 

• Českomoravský cement, a.s.; Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 

• Pražské služby, a.s.; Praha 9, Pod Šancemi 444/1 

• Pražská teplárenská a.s.; Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00 

• Thomayerova nemocnice; Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59 

• KRALUPOL a.s.; Jandova 10/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 

• MEGA a.s.; Praha 9, Drahobejlova 1452/54, PSČ 190 00 

• Nemocnice Frýdlant s. r. o.; V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant 

• Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63 

• Masarykova městská nemocnice v Jilemnici ; Jilemnice, Metyšova 465, PSČ 514 01 

• Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvková organizace; 3. května 421, 513 31 

Semily 

• Nemocnice Tanvald, s.r.o.; Tanvald, Nemocniční 287, PSČ 468 41 

• Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.; Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou 

• Panochova nemocnice Turnov s.r.o.; 28. října 1000, 511 01 Turnov 1 
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• Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; Česká Lípa, Purkyňova 1849, PSČ 470 77 

• MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o.; Jilemnice, Branská 329, PSČ 514 01 

• Mehler Texnologies s.r.o.; Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1085, PSČ 512 51 

• Bronislav Vrbata;  Rýnovická 2328/82, 466 01 Jablonec nad Nisou 

• PAS Jablonec a.s.; Jablonec n.N., Vzdušná 25, PSČ 466 01 

• České Radiokomunikace a.s.; Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 

• ABB s.r.o.; Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00 

• MAGFINIŠ s.r.o.; Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Belgická 4896/1c, PSČ 466 05 

• CHARVÁT AXL, a.s.; Semily, ul. 3.května 800, PSČ 513 01 

• EFTEC (Czech Republic) a.s.; U Tescomy 206, Lužkovice, 760 01 Zlín 

• CKV s.r.o.; Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 471 14 

 

Provádění kontrol  

 

Při provádění kontrol u provozovatelů se inspektoři ČIŽP s dalšími orgány integrované inspekce 

řídili postupem, který upravuje NV č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. Vedoucím 

kontrolní skupiny byl pověřený pracovník příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP. ČIŽP dle 

zákona organizuje a koordinuje provádění kontrol. Jednotlivé výsledné zprávy o kontrolách 

zpracovaly oblastní inspektoráty ČIŽP a následně projednaly s provozovatelem. Po projednání tuto 

zprávu ČIŽP doručila MŽP a příslušnému krajskému úřadu. 

V roce 2013 byly zjišťovány nedostatky i ze strany orgánů integrované inspekce. Jednalo se o 

nesrovnalosti v dokumentaci nebo ve vnitřním havarijním plánu. Některé subjekty neměly 

uzavřenou platnou pojistnou smlouvu a dále se projevily nedostatky ve vztahu ke speciálním 

zákonům. Byla navržena opatření k jejich odstranění. 

 

Mimořádné události 

 

Během roku 2013 došlo ke dvěma závažným haváriím ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. V objektu 

Synthesia, a.s. došlo k požáru, konkrétně k zahoření mixerů s obsahem lihové suspenze pigmentu. 

Při šetření příčiny požáru nebylo zjištěno porušení žádného výrobního předpisu a dokumentace 

související s předmětnou výrobou. Přesto byla přijata opatření k eliminaci vzniku požáru vlivem 

lidského faktoru a technického zařízení mixerů. Druhou závažnou havárií byl únik motorové nafty 

do podloží při přečerpávání ze železničních cisteren do skladovacích nádrží v objektu PARAMO, 

a.s. Tato společnost se dopustila správního deliktu dle ust. § 36 odst. 6 zákona o prevenci 

závažných havárií, z čehož vyplynula pro Českou inspekci životního prostředí na základě ust. § 38 

odst. 4 povinnost uložení pokuty dle § 37 písm. d) zákona č. 59/2006 Sb. Za závažné porušení 
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povinností stanovených zákonem č. 59/2006 Sb. povede ČIŽP další správní řízení o uložení 

pokuty. Společnost nepostupovala dle schválené Bezpečnostní zprávy. 

Obecně subjekty vyvíjejí snahu o zdokonalování systému řízení prevence havárií, přesto 

docházelo i v tomto roce k mimořádným provozním událostem. 

U několika zařazených subjektů došlo během červnových povodní k přerušení výroby a odstavení, 

případně omezení provozu ČOV. V průběhu povodní se potvrdilo, že inspekční činnost v rámci 

tohoto úkolu má pozitivní dopad při předcházení havarijních a mimořádných stavů. 


