
Informace o kontrolách provedených v roce 2007 Českou inspekcí životního prostředí 

ve spolupráci  s krajskými úřady a orgány integrované inspekce podle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, který nabyl účinnosti dne 1.6.2006 

 

 

Česká inspekce životního prostředí 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 prováděly kontrolu dle ročního plánu podle výše uvedeného zákona, který je 

základním právním předpisem, upravujícím oblast prevence závažných havárií. 

 

Kontroly u těchto subjektů byly zaměřeny na : 

 

 aktuálnost primárních údajů bezpečnostní dokumentace (údaje o zařazení 

provozovatele – množství a klasifikace vybraných nebezpečných chemických látek – 

bezpečnostní listy, umístění zařízení s chemickými látkami, situování objektu, atd.) 

 úplnost a aktuálnost bezpečnostní dokumentace a plnění podmínek a cílů z ní 

vyplývajících (systém řízení bezpečnosti, havarijní plány, povodňové plány, 

související provozní předpisy, atd.) 

 plnění povinnosti sjednání pojištění odpovědnosti za škody 

 správnost a aktuálnost vnitřních havarijních plánů 

 správnost a aktuálnost podkladů pro zpracování vnějšího havarijního plánu, 

stanovení zóny vnějšího havarijního plánování a vyhodnocení případného domino 

efektu 

 plnění opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie, vhodnost a dostatečnost 

prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie a preventivních opatření a 

opatření ke zmírnění dopadů závažné havárie  

 plnění povinnosti poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie 

 plnění nápravných opatření v souvislosti se vznikem 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 

 

 

V roce 2007 probíhaly kontroly podle zákona o prevenci havárií na základě  plánu, který byl 

schválen na poradě vedení MŽP, konané dne 8.11.2006. Cílem prověrky byla kontrola všech 

95 subjektů zařazených podle zákona do skupiny B a vybraných 43 subjektů zařazených do 



skupiny A. V případě dalších 8 subjektů se v době tvorby plánu kontrol projednávalo 

zařazení do příslušné skupiny. Celkem bylo tedy naplánováno provedení 146 kontrol. 

 

Mimo schválený plán kontrol proběhly v součinnosti s krajskými úřady i kontroly, které byly 

zaměřeny na zjištění skutečného množství nebezpečných chemických látek a porovnání 

s údaji v oznámení a v bezpečnostní dokumentaci, dále na základě doručených návrhů na 

zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B. Takto bylo prověřeno 

dalších 46 subjektů. 

 

Dle požadavků § 35 odst. 3 písm. c) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

jsou pověření zaměstnanci provádějící kontrolu podle tohoto zákona povinni dodržovat  

bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele, se kterými byli seznámeni. 

Před zahájením kontroly byli i  v tomto roce zástupci integrované inspekce seznamováni 

s bezpečnostními přepisy kontrolované společnosti.  

Při kontrole povinností stanovených v Bezpečnostních dokumentacích bylo zjištěno, že 

většina provozovatelů plní stanovené cíle, které zpravidla vyhodnocují 1x ročně 

v závěrečných zprávách společností. 

 

Kontrolované subjekty uzavírají pojistné smlouvy v rámci zákona č. 59/2006 Sb., §12. 

U některých firem se objevují tzv. předběžné přísliby krytí uzavírané cca na 1 měsíc.  

Platnosti smluv, které jsou zpravidla uzavírány na dobu 1 roku se těmito přísliby prodlužují 

do doby  než dojde k uzavření nové smlouvy. K této skutečnosti dochází nově, aniž  by došlo  

ke změně technologie nebo ke změně množství chemických látek. 

 

Mimořádné událostí 

 

V červnu 2007 došlo v  objektu Zpracovatelská divize, Vřesová  - Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov k poruše technického zařízení, a to na 

odstavené rectisolové řadě. Při prováděné demontáži na výměníku 2E4 – došlo k výbuchu a 

ke krátkému zahoření.  Byli zasaženi 2 pracovníci a převezeni do nemocnice na ošetření 

popálenin.V důsledku destrukce střechy chladícího zařízení, ale vzhledem k včasnému 

skrápění, unikly pouze cca 2 kg plynného čpavku, který nepronikl mimo objekt. 

Z bezpečnostních důvodů byla vyhlášena evakuace a uzavřeny dotčené prostory. Nedošlo 

k úniku čpavku do kanalizace objektu ani do povrchových vod. Vzhledem k množství uniklé 

nebezpečné látky, počtu zraněných osob a skutečnosti, že nebylo poškozeno životní 

prostředí, nejednalo se o havárii ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Při kontrole v r. 2008 bude 



věnována pozornost uvedené části objektu (sekce Rectisol) a splnění opatření a doporučení 

havarijní komise. 

 

Dále došlo v roce 2007 ke 2 mimořádným situacím v areálu výrobního závodu Hajniště fy 

STV GROUP a.s. Praha, na který se vztahují zvláštní podmínky ochrany (utajení) 

s kompetencemi Obvodního báňského úřadu Příbram.  V prvním případě se jednalo o 

zcizení munice; vyloučení opakování této situace bylo řešeno opatřeními u objektů skladů 

(mříže, elektronické zabezpečení skladů). V současné době došlo k odložení případu ze 

strany PČR. Ve druhém případě došlo k zahoření při delaboraci munice; tato záležitost je 

stále ještě v šetření a případ není dosud uzavřen. 

 

Závěrem lze konstatovat dobrou součinnost a spolupráci při kontrolní činnosti dle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií , kterou provádějí orgány integrované 

inspekce, krajské úřady a ČIŽP. 


