Státní zdravotní dozor zaměřený na prevenci závažných havárií
Pracovníci odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně se
každoročně zúčastňují kontrol, které zaštiťuje Česká inspekce životného prostředí a které jsou zaměřeny
na problematiku prevence závažných havárií.
Kontroly se provádějí podle ustanovení zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií), ve znění pozdějších předpisů.
Tento právní předpis stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna
nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy
a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.
Pokud provozovatel objektu splňuje kritéria uvedená v citovaném zákoně, zařadí příslušný krajský úřad
daný objekt do skupiny A nebo B.
Kontrola u provozovatele objektu zařazeného do skupiny A se provádí nejméně jednou za 3 roky,
kontrola u provozovatele objektu zařazeného do skupiny B se provádí nejméně jednou za rok.
Jednou z povinností provozovatelů objektů je také na základě posouzení rizik závažné havárie
zpracování bezpečnostní zprávy (u zařazení do skupiny B) nebo bezpečnostního programu (u zařazení
do skupiny A).
K návrhům obou dokumentů se rovněž vyjadřuje místně příslušná krajská hygienická stanice, rozhodnutí
o jejich schválení vydává příslušný krajský úřad.
V roce 2019 bylo naplánováno ve Zlínském kraji celkem 11 společných kontrol se zaměřením na
problematiku prevence závažných havárií.
V 1. pololetí roku 2019 se uskutečnilo již 9 kontrol u provozovatelů objektů. Jednalo se např. o objekty
chemických výrob, pyrotechnické provozy, sklady ropných produktů.
V 8 případech byly objekty zařazeny do skupiny B, v jenom případě do skupiny A.
Předmětem kontroly bylo zejména posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostní zprávě nebo
bezpečnostním programu odpovídají skutečným podmínkám v objektu, jaká opatření jsou přijata
k prevenci vzniku závažné havárie v objektu, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné
následky závažné havárie, dodržování preventivních bezpečnostních opatření uvedených v bezpečnostní
zprávě nebo v bezpečnostním programu a také ve vnitřním havarijním plánu.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky takového charakteru, pro něž by bylo nutno zahájit
správní řízení.

Ve Zlíně, dne 28. 6. 2019
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