
Roční souhrnná zpráva o kontrolách v roce 2017 Českou inspekcí životního 

prostředí ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce 

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

 

Kontroly byly prováděny Českou inspekcí životního prostředí ve spolupráci s orgány 

integrované inspekce a krajskými úřady na základě ročního plánu kontrol 

schváleného Ministerstvem životního prostředí. Cílem byla kontrola všech 118 

objektů zařazených do skupiny B a 32 vybraných objektů zařazených do skupiny A. 

Z důvodu vyřazení objektu ze skupiny A před termínem konání kontroly nebyla tato 

provedena. Celkem bylo provedeno 149 kontrol. 

V tomto roce bylo rovněž provedeno 23 kontrol nad rámec schváleného plánu 

kontrol. Některé byly zaměřeny na prověření údajů z protokolů o nezařazení objektů 

a některé na objekty, které protokoly o nezařazení nevypracovaly. Dále byla 

provedena kontrola objektů, které byly zařazeny až po schválení plánu na rok 2017 a 

kontrola nápravných opatření navržených po vzniku závažné havárie. 

 

Přehled kontrol provedených nad rámec schváleného plánu kontrol: 

• CURLING PROMO, s.r.o., Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4 

• FILSON s.r.o., Slévačská 902/11, Hloubětín, 198 00 Praha 9 

• Interpharma Praha, a.s., Komořanská 955/61, Modřany, 143 00 Praha 4 

• LATECOERE Czech Republik s.r.o., Beranových 65, 199 00 Praha 9 

• Univerzitní sportovní klub Praha, Na Folimance 2490/2, Vinohrady, 120 00 

Praha 

• Inovační technologické centrum - VÚK, a.s., Odolena Voda, Panenské Břežany 

50, PSČ 250 70, Okres Praha-východ 

• AUREL CZ s.r.o., Praha 2, Nové Město, Štěpánská 539/9 

• HC Frýdlant,z.s., Frýdlant, Fügnerova 1389 

• Nemocnice Frýdlant s. r. o., Frýdlant, V Úvoze 860 

• JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem, Dukelská 417 

• TRW Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou, Na Roli 2405/26 

• PRECIOSA ORNELA, a.s., Zásada 317 

• LIGLASS, a.s., Líšný 2. díl 6 

• CHARVÁT AXL, a.s., Semily, 3. května 800 



• innogy Gas Storage, s.r.o., Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PZP 

Lobodice, Štramberk a Třanovice 

• Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov, Staré náměstí 69, lokalita 

Vintířov 

• Synthomer a.s., Sokolov, Tovární 2093 

• Tyco Electronic Czech s.r.o., K AMP 1293/4, 664 34 Kuřim 

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

• STV GROUP a.s., Žitná 1656/45, Nové Město, 110 00 Praha 1, místo provozu 

Polička 

• JARO s.r.o., V olšině 1046/3, Klánovice, 190 14 Praha 9, místo provozu 

Zaječice 

 

Kontrolní činností bylo Českou inspekcí životního prostředí v roce 2017 zjištěno 

jedenkrát porušení povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií. 

Ostatní zjištěné nedostatky (např. obsahové nedostatky předložené bezpečnostní 

dokumentace) byly řešeny formou požadavku ke zjednání nápravy včetně stanovení 

termínu v rámci zprávy o výsledku kontroly.  

Na základě výsledků kontrol jsou správní řízení vedena krajskými úřady. 

Během roku 2017 došlo k osmi závažným haváriím ve smyslu zákona o prevenci 

závažných havárií. Jednalo se o úniky nebezpečných látek, výbuchy a požáry. 

Provozovatelé zpravidla ohlásili vznik závažných havárií příslušnému krajskému 

úřadu a České inspekci životního prostředí. 

Česká inspekce životního prostředí při svých kontrolách doporučuje plnit opatření 

vzešlá z interních či externích auditů tak, jak je uvedeno v bezpečnostní 

dokumentaci. Stanovené cíle v oblasti prevence závažných havárií jsou zpravidla 

vyhodnocovány 1x za rok. V kontrolovaných společnostech mají často zaveden 

systém ISO a povinnosti vyplývající z bezpečnostní dokumentace jsou do tohoto 

systému implementovány.  

 


