
Roční souhrnná zpráva o kontrolách, která provedla Česká inspekce životního 

prostředí v roce 2018 ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované 

inspekce podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

 

Kontroly byly prováděny na základě ročního plánu kontrol schváleného MŽP ve 

spolupráci s orgány integrované inspekce (Státním úřadem inspekce práce, 

správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného 

záchranného systému, Českým báňským úřadem, krajskou hygienickou stanicí) 

a krajskými úřady dle zákona č. 224/2015 Sb., který zapracovává aktuální evropské 

předpisy, zejména pak Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2012/18/EU, 

o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. 

Cílem prověrky byla kontrola všech subjektů zařazených do skupiny B a vybraných 

subjektů zařazených do skupiny A. Bylo provedeno 151 kontrol. Nad rámec ročního 

plánu však bylo provedeno dalších 11 kontrol. Předmětem kontrol bylo zejména 

posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostní dokumentaci odpovídají 

skutečným podmínkám v objektu, zda jsou opatření přijatá k prevenci vzniku závažné 

havárie dostatečná, zda prostředky zmírňující možné následky závažné havárie jsou 

vhodné a zda jsou dodržována preventivní bezpečnostní opatření uvedená 

v bezpečnostním programu nebo v bezpečnostní zprávě a ve vnitřním havarijním 

plánu. U některých objektů nebyla k dispozici schválená aktuální bezpečnostní 

dokumentace z důvodu dlouze probíhajícího schvalovacího procesu. 

 

Přehled kontrol provedených nad rámec schváleného plánu kontrol: 

• Mlékárna Pragolaktos, a.s., Praha 9-Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 19800 

• NeraAgro, spol. s r.o., Neratovice, ul. Práce 657, okres Mělník, PSČ 27711 

• Česká unie sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 

• Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10 

• NIKO Praha a. s., U Nikolajky 2214/28, Smíchov, 150 00 Praha 5 

• Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 387, Příbram VII, 261 01 Příbram 

• STV Technology, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

• 2x Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice  

• GA PROFI TREX, s.r.o., č.p. 171, 471 27 Stráž pod Ralskem 

• Severosklo Kamenický Šenov s.r.o., Stará huť 129, 471 14 Kamenický Šenov 



 

K ročnímu plánu kontrol stanovilo MŽP priority, mezi které patřil popis hlavního rizika, 

scénářů, množství nebezpečných látek, změny v objektu, upřesnění domino efektu, 

pokračování procesu zpracování poučení ze závažných havárií a havarijní plánování. 

Provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona o prevenci 

závažných havárií. Během roku 2018 došlo k sedmi závažným haváriím v krajích 

Karlovarském, Pardubickém, Zlínském, Středočeském a na území Magistrátu 

hlavního města Prahy. Jednalo se o úniky nebezpečných látek, výbuchy a požáry. 

Provozovatelé ohlásili vznik závažných havárií příslušnému krajskému úřadu a ČIŽP. 

Většina provozovatelů plní stanovené cíle, které jsou vyhodnocovány v závěrečných 

zprávách společností a zdokonalují systém řízení prevence havárií. 

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

pozitivní z hlediska vlivu na životní prostředí. 


