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Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 201 4 Českou inspekcí 

životního prost ředí ve spolupráci s krajskými ú řady a orgány integrované 

inspekce podle zákona 59/2006 Sb.,o prevenci závažn ých havárií, ve zn ění 

pozdějších p ředpis ů 

 

Kontroly byly prováděny na základě ročního plánu kontrol schváleného MŽP ve 

spolupráci s orgány integrované inspekce (Státní úřad inspekce práce, správní úřady 

na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného 

systému, Český báňský úřad, krajské hygienické stanice) a krajskými úřady. Cílem 

prověrek byla kontrola všech 124 subjektů zařazených do skupiny B a vybraných 32 

subjektů zařazených do skupiny A. Celkový počet kontrol 156 byl stejný jako v roce 

předchozím. Počet subjektů zařazených do skupiny B neustále narůstá. Kontroly u 

subjektů byly zaměřeny na ověření aktuálnosti primárních údajů bezpečnostní 

dokumentace; na prověření správnosti a aktuálnosti vnitřních havarijních plánů; na 

správnost a aktuálnost podkladů pro zpracování vnějšího havarijního plánu; na 

plnění opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie; plnění podmínek 

uvedených ve vyjádřeních MŽP k bezpečnostní dokumentaci, v rozhodnutích 

krajského úřadu k bezpečnostní dokumentaci; plnění opatření pro zjednání nápravy 

nedostatků zjištěných při kontrole. 

 

U několika provozovatelů byly zjištěny nedostatky při plnění povinností stanovených 

bezpečnostní dokumentací. V případě zjištění těchto nedostatků provozovatelé 

spolupracují s ČIŽP a ostatními kontrolními orgány a dochází k nápravě zjištěných 

skutečností. Termíny jsou stanoveny v protokolech o kontrolách nebo ve výsledných 

zprávách o kontrolách. I u některých nedostatků ve vztahu ke speciálním zákonům 

byla navržena nápravná opatření k jejich odstranění. 

V roce 2014 byla vedena správní řízení ve věci uložení pokuty dle ustanovení § 36 

odst. 6) zákona o prevenci závažných havárií za porušení ustanovení tohoto zákona 

na základě kontrol provedených v roce 2013. Konkrétně byla firmě STV Group a.s., 

se sídlem provozu Mantov u Chotěšova uložena pravomocným rozhodnutím bez 

odvolání pokuta ve výši 50 000,- Kč, firmě STV Group a.s., se sídlem provozu Rataje 

u Kroměříže pokuta ve výši 50 000,-, která nabyla právní moci 12. 2. 2014. Firmě 

Flaga s.r.o. byla uložena pravomocným rozhodnutím v odvolacím řízení pokuta 

50 000,- Kč, odvolací orgán potvrdil ukládanou pokutu v plné výši. V roce 2014 bylo 
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též ukončeno správní řízení vedené se společností PARAMO, a.s. za správní delikt, 

kterého se uvedený právní subjekt dopustil tím, že při své činnosti nepostupoval 

podle bezpečnostní zprávy schválené rozhodnutím KÚ Pardubického kraje, čímž 

porušil ustanovení § 11 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií. Rozhodnutí o 

pokutě ve výši 350 000,- Kč nabylo právní moci dne 6. 11. 2014.  

Z důvodu změny klasifikace umístěné nebezpečné látky a rovněž z důvodu změny 

klasifikačního množství látky docházelo v tomto roce k vyřazování objektů nebo ke 

změně jejich zařazení. Důvodem pro zařazení bylo v tomto roce navýšení množství 

používaných nebezpečných látek v objektech v souvislosti s výstavbou nové 

technologie. 

Mimo schválený plán kontrol proběhly v součinnosti s krajskými úřady i předem 

ohlášené kontroly u nezařazených subjektů, které byly zaměřené na prověření údajů 

z protokolů o nezařazení objektu nebo zařízení.  

 

Kontrola neza řazených subjekt ů 

 

• PINO AUTOMOTIVE CZ s.r.o.; Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady provoz: České mládeže 1003, 460 06 Liberec 

• ERMEG s.r.o.; Žitavská 629/48, 460 11 Liberec – Růžodol I 

• AGRO SYCHROV a.s.;  Paceřice, Husa 27, 463 44 Sychrov 

• VVISS a.s.; Kolmá 5 č.p. 597, 190 00 Praha 9 

 provoz: Žernov 44, 512 63 Rovensko pod Troskami 

• HOLS akciová společnost; Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1 

 provoz: Pivovar Konrád – Vratislavice nad Nisou 

• LIGLASS, a.s.; Líšný 2. díl 6, 468 22 Železný Brod 

• SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN HARRACHOV s.r.o. CZECH 

REPUBLIC; Harrachov 95, 512 46 Harrachov 

• PIVOVAR SVIJANY, a.s.; Svijany 25, 463 46 Svijany 

• PIVOVAR ROHOZEC, a.s.; Turnov – Malý Rohovec 29, 511 01 Turnov 

• LITES Liberec s.r.o.; Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou 

• PRAŠLAK s.r.o.; Kateřinská 67, 460 14 Liberec 

• Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.; Kubelíkova 1006/71, 460 08 Liberec 

 provoz: Kubelíkova 1006/71, 460 08 Liberec – provoz W3 
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 Newtonova 48, 463 12 Liberec – provoz W5 

• CRYSTALEX CZ, s.r.o.; Masarykovo nábřeží 236/30, 110 00 Praha 1 

 provoz: B. Egermanna 634, 473 01 Nový Bor 

• International Automotive Components Group s.r.o.; Hlávkova 1254, 334 01 

Přeštice, Plzeň – jih, provoz: Nové Zákupy 528, 471 23 Zákupy 

• PRECIOSA ORNELA, a.s.; Zásada 317, 468 25 Zásada 

 provozy:  Sklad Energo – centrální sklad 

   Středisko Kontivany – kmenárna 

   Středisko Perlovka – sklad HF a HCl 

   Závod Příchovice – kmenárna 

• HC Slavia Praha a.s.; Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 

• SK Slavia Praha; Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 

• PVK, a.s. – vodojem Flora; Pařížská 11, 110 00 Praha 1 

• Pivovary Staropramen a.s.; Nádražní 84, 150 54 Praha 5 

• TK GALVANOSERVIS s.r.o.; V Chotejně 9/1307, Praha 10 

• TRADE CENTRE PRAHA a.s. – Aquacentrum Šutka;  

 Blanická 28, 120 02 Praha 2 

• Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.; Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10  

- neplánovaná kontrola ve věci došetření havárie 

 

Mimořádné události 

V roce 2014 byly hlášeny provozovatelem na krajské úřady tři závažné havárie. 

V provozovně společnosti Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. v Chrudimi došlo k úniku 

kyseliny dusičné. Správní řízení vedl Krajský úřad Pardubického kraje. K dalším 

došlo v objektech Austin Detonator s.r.o. a Colorlak a.s. 

 

 

Většina provozovatelů zdokonaluje systém řízení prevence havárií a plní stanovené 

cíle, které jsou vyhodnocovány v závěrečných zprávách společností. 

Předcházení vzniku havarijních úniků v rámci této kontrolní činnosti lze hodnotit jako 

pozitivní z hlediska vlivu na životní prostředí. 


