
Roční souhrnná zpráva o kontrolách, které provedla Česká inspekce životního 

prostředí v roce 2020 ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované 

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

 
Na základě ročního plánu kontrol, který byl schválen Ministerstvem životního prostředí, 

byly Českou inspekcí životního prostředí prováděny kontroly 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. 

K ročnímu plánu kontrol stanovilo MŽP priority, mezi které patřilo získání vstupních 

informací do studie „Stárnutí“, popis případných změn v objektu s úvahou, zda by 

mohly vést ke změně podmínek v řízení bezpečnosti, a důraz na ověřování přijatých 

opatření, která provozovatelé přijali po závažné havárii a havarijní plánování. 

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

subjektů zařazených do skupiny A. Celkem mělo být provedeno na základě ročního 

plánu schváleného MŽP 145 kontrol. Provádění kontrol v roce 2020 bylo ovlivněno 

vyhlášenými nouzovými stavy, aktuální situací v daných krajích a u kontrolovaných 

subjektů. 18 naplánovaných kontrol nebylo provedeno z důvodu epidemie Covid -19, 

další 3 kontroly nebyly provedeny z důvodu vyřazení objektu po schválení plánu MŽP 

z působnosti zákona o prevenci závažných havárií, nebo stále probíhalo schvalování 

bezpečnostní dokumentace. Ve skutečnosti v roce 2020 bylo provedeno 

124 plánovaných kontrol a dalších 5 kontrol bylo provedeno nad rámec ročního plánu.  

Jednalo se např.: 

 kontrolu, zda byly splněny podmínky pro vyřazení subjektu,  

 kontrolu na žádost krajského úřadu, která se týkala vyjádření k bezpečnostní 

dokumentaci, 

 kontrolu provedenou v součinnosti s dalším oblastním inspektorátem, 

 kontrolu nezařazeného subjektu. 

Ve většině případů byly z důvodu omezení kontaktů osob kontroly provedeny 

individuálně v předem dohodnutých termínech a za minimálního počtu osob jak ze 

strany kontrolujících, tak ze strany kontrolovaných. V některých případech se kontrol 



nemohly zúčastnit všechny kontrolní složky z důvodu interních omezení nebo z důvodu 

plnění jiných úkolů, které souvisely s šířením nákazy.  

Kontroly byly zaměřeny na místní prohlídku areálu provozovny, na technický stav 

kontrolovaného zařízení, na úroveň jeho zabezpečení. Dále byly zaměřeny na 

základní prvky systému řízení bezpečnosti, na vyhodnocování stavu systému PZH, na 

obsah zpráv o výsledcích kontrol nebo auditů a na evidenci mimořádných událostí a 

způsob jejich vyhodnocování. 

V průběhu kontrol byly odstraněny některé zjištěné nedostatky. Splnění nápravných 

opatření uložených v rámci protokolu byla již prověřena nebo jejich prověření bude 

součástí kontrol v následujících letech. 

Předmětem kontrol bylo 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.  

Během roku 2020 došlo k šesti závažným haváriím. Jednalo se o úniky nebezpečných 

látek, požáry a výbuchy. 

ČIŽP uložila jednomu kontrolovanému provozovateli pravomocnou pokutu 450 000 Kč 

za přestupek podle zákona o prevenci závažných havárií.  

Tuto kontrolní činnost a její výsledky lze vyhodnotit jako významné z hlediska 

pozitivního vlivu na životní prostředí předcházením vzniku havarijních stavů. 


