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Anotace 

SVITKOVÁ, B.: Systémy řízení prevence závažných havárií v Moravskoslezském 

kraji. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, 2013, 50 s. 

 

Cílem této práce je zmapovat situaci v oblasti implementovaných systémů řízení PZH 

v Moravskoslezském kraji a vyhodnotit úroveň a funkčnost těchto systémů. 

V první části práce jsou popsány právní předpisy zabývající se prevencí závažných 

havárií. Dále je rozepsáno zavádění a udržování systému řízení prevence závažných havárií 

s následným stanovením požadavků na zpracovatelé bezpečnostní dokumentace. 

V druhé části je provedena analýza formou dotazníku. Následně jsou vyhodnoceny 

všechny dotazy na zavedený systém řízení prevence závažných havárií. Závěrem je stanovena 

funkčnost a úroveň systémů řízení prevence závažných havárií v Moravskoslezském kraji. 

 

Klíčová slova: systém řízení, prevence závažných havárií 

 

Abstract 

SVITKOVÁ, B.: Control management systems for preventing major accidents in the 

Moravian Region. Thesis. VŠB – TU Ostrava, 2013, 50 p. 

 

The aim of this thesis is to explore the situation of the implemented management 

system to prevent major accidents in the Moravian Region and to evaluate the level and 

functionality of these systems.  

The first part describes the legislation dealing with the prevention of major accidents. 

It is written as deployment and maintenance management system for preventing major 

accidents with subsequent determination of requirements for processors of security 

documentation. 

The second part is an analysis of a questionnaire. Then all queries are evaluated on the 

management system for preventing major accidents. Conclusion is based functionality and 

quality management system to prevent serious accidents in the Moravian Region. 

 

Keywords: system management, prevention of major accidents 
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1 Úvod 

Během posledních desítek let docházelo k expanzi průmyslové činnosti.. V souvislosti 

s tím se také zvyšovala zátěž na životní prostředí. Po několika významných průmyslových 

havárií (např. havárie při úniku toxických látek v Sevesu [1]) bylo zapotřebí vytvořit a 

přijmout vhodná opatření, která by zamezila vzniku havárií nebo omezila její možné 

důsledky. Výsledkem tohoto snažení byla směrnice Seveso [5], která implementací 

v jednotlivých státech zaručovala ochranu obyvatelstva a životního prostředí, a poté i její 

novelizace, tedy Seveso II [6]. Tyto směrnice kromě ochrany obyvatelstva a životního 

prostředí stanovují požadavky na zabezpečení samotného zařízení nebo objektu, a to přes 

všechny úrovně vedení, řízení a procesů, které jsou v podniku stanoveny. Mají tak deklarovat 

veřejnosti vytvoření a přijetí takového systému řízení v podniku, které předchází všem 

existujícím rizikům a vytváří tak vhodné podmínky pro ochranu obyvatel a životního 

prostředí. 

Směrnice Seveso II [6] byla v České republice implementována do 

zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky. Novelizací tohoto zákona pak byl 

zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění. Tento zákon upřesňuje 

požadavky na vypracování systému řízení a jeho důsledného kontrolování. Podniky, mimo 

tohoto zajištění prevence závažných havárií, mohou ještě přistoupit na další možnosti zajištění 

bezpečnosti před závažnými haváriemi. Např. získáním certifikátu systému 

environmentálního managementu ISO 14001 nebo systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 a nebo získáním certifikátu systému jakosti ISO 9001. 

Obsahem práce je zmapovat aktuální situaci v oblasti zavedeného systému řízení PZH 

v Moravskoslezském kraji a cílem je zjistit úroveň nastaveného systému řízení a funkčnost 

tohoto systému ve vybraných podnicích v Moravskoslezském kraji. 

V první teoretické části se zabývám vývojem systému řízení PZH. Také jeho 

zavedením do právního řádu ČR a do samotných podniků a nakonec stanovením samotných 

požadavků na zpracovatele. 

V praktické části uvedu seznam provozovatelů v MSK, úroveň a funkčnost systému 

řízení provedu metodou dotazníku. 

Výsledkem práce bude zjištění, zda systém řízení PZH je ve vybraných podnicích 

MSK funkční a jaká je úroveň zavedeného systému řízení PZH.  
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2 Rešerše 

Směrnice 96/82/ES. Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole 

nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Brusel: Rada Evropské 

unie, 9. prosince 1996.  

Směrnice stanovuje požadavky na provozovatele v oblasti prevence před nalezenými 

hrozbami, riziky a závažnými haváriemi, která v souvislosti s činnosti provozovatele může 

ohrozit obyvatelstvo a životní prostředí a definuje požadavky na vypracování systému řízení 

před těmito nežádoucími účinky. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. In: sbírka zákonů č.59/2006. 

2006, 25. 

Tento zákon je implementací předchozí směrnice a upřesňuje požadavky na 

provozovatele zařazených do příslušné skupiny. Vyžaduje vytvoření a kontrolu daných 

bezpečnostních předpisů a jejímž výsledkem je zavedený a funkční systém řízení PZH. 

 

Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

In: Sbírka zákonů. 2006. 

Vyhláška podrobněji definuje požadavky na zpracování příslušné bezpečnostní 

dokumentace.  

 

DUŠEK, Emanuel a Martina PRAŽÁKOVÁ. Systém řízení prevence závažných 

havárií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. 2010, roč. 3, č. 2. 

ISSN 1803-3687. 

Tento článek uvádí výsledky získané z výzkumu na téma prevence závažné havárie, 

kdy vymezuje hlavní rizikové oblasti, stanovuje a zavádí preventivní opatření a udává 

opatření pro minimalizaci těchto následků při havárii. Uvádí systém řízení bezpečnosti jako 

významný prvek a stanovuje prosazování principů směrnice Seveso jako výrazné zvýšení 

celkové bezpečnosti v podniku. 
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3 Základní pojmy a zkratky 

Aby nedocházelo k nedorozumění nebo nepochopení některých zkratek použitých 

v práci, je jako tabulka 1 uveden přehled pojmů a jsou vyznačeny jejich významy. Jako 

tabulka 2 je uveden přehled zkratek a jejich význam. 

 

tabulka 1: Seznam pojmů a jejich význam 

Pojem Význam 

Systémy řízení Organizačně řídící dokumenty zahrnující celý proces plánování, 

zavedení, řízení a kontroly podniku 

Zákon o PZH Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o 

změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů [7] 

Vyhláška o 

podrobnostech 

systému PZH 

Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií [11] 

Nebezpečná látka Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedený v příloze č. 1 v části 1 tabulce I  nebo splňující kritéria 

stanovená v příloze č. 1 části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo 

zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo 

meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně 

předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie [7][7]  

Směrnice 

2003/105/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/105/ES, ze dne 16. 

prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole 

nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. [10] 
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tabulka 2: Seznam zkratek a jejich význam 

Zkratka Význam 

PZH Prevence závažných havárií 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NL Nebezpečná látka 

MSK Moravskoslezský kraj 

KÚ Krajský úřad 
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4 Historický vývoj prevence závažných havárií 

Během 20. století, kdy docházelo k rozvoji průmyslu a vývoji technologií a k expanzi 

průmyslové činnosti, došlo také k významným průmyslovým haváriím. Ty si vynutily 

pozornost odborné veřejnosti zejména k otázkám většího zabezpečení podniku z pohledu 

jejich prevence před závažnými haváriemi, zajištění bezpečnosti obyvatelstva v okolí podniku 

a ochraně životního prostředí před toxicitou nebezpečných látek.  

Havárie, která si vyžádala mimořádnou pozornost, byla havárie v Sevesu v roce 1976. 

Při výbuchu továrny (Obrázek 1) zde došlo k úniku několika desítek tun toxických par, mezi 

nimiž byly i 2 kg dioxinů1 a které měly za následek trvalé poškození zdraví obyvatelstva 

z blízkého města. [1] 

 

    

Obrázek 1: Havárie v Sevesu ze 2 pohledu - po havárii a v současnosti [1] 

 

Po této havárií tedy dochází mezi evropskými státy k vytvoření a přijetí 

Směrnice 82/501/EHS, o nebezpečí závažných havárií při určitých průmyslových 

činnostech [5] k zajištění větší ochrany obyvatelstva a jeho zdraví v okolí průmyslových 

zařízení, dále bezpečnosti při práci a životního prostředí před závažnými následky, které by 

byly způsobeny při průmyslových činnostech, vyznačených v této směrnici. [5] 

V této směrnici [5] byla PZH řešena obecným zajištěním bezpečnosti podniku, 

vykonávající určitou průmyslovou činnost, před závažnými haváriemi z pohledu plánování, 

                                                 
1 Dioxiny jsou nebezpečné látky vznikající jako vedlejší chemický produkt. Je nebezpečný již v malém 

stopovém množství. Způsobuje poruchy reprodukce, poškozuje imunitní systém a může způsobit i rakovinu. 

Životní prostředí ohrožuje zejména svou chemickou stabilitou, kdy dokáže od původního zdroje urazit i tisíce 

kilometrů. [3] 
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výroby a provozu. Provozovatel tak musel vykonávat všechna opatření k zabránění výskytu 

závažné havárie a zajistit informování zaměstnanců o PZH. Stát byl povinen stanovit 

odpovědný orgán, který dohlédne na provozovatele, aby přijal nejvhodnější opatření k PZH. 

Komise pak zpracovávala a poskytovala informace o všech závažných haváriích, jakožto i 

informace o analýze příčin havárií, získaných zkušenostech i přijatých opatřeních. Členské 

státy pak poskytly informace získané ze zkušeností z oblasti PZH ostatním členským 

státům. [5] 

Během dalších let docházelo k expanzi a tranzitu nebezpečných látek do celého světa, 

zvyšovaly se jak požadavky na PZH, tak i na ochranu obyvatelstva žijícího poblíž 

průmyslových zařízení. 

I přes přijetí a zavedení Sevesa [5] do praxe ale dochází k sérii dalších průmyslových 

havárií. Nejznámějším příkladem může být havárie v Bhópalu [2]. Při jejím průběhu bylo 

usmrceno na 2 500 obyvatel, kdy z  průmyslového podniku, umístěného na okraji sídliště, 

uniklo 20–30 tun metylizokyanátu2 a ten se rozšířil po okolí. Dalších 150 000 obyvatel 

muselo být následně lékařsky ošetřeno. [2] 

Po této havárií spolu s dalšími možnostmi zlepšit, zharmonizovat a rozšířit stávající 

směrnici [5] byla následně přijata Směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií 

s přítomností nebezpečných látek (tzv. Seveso II) [6]. 

Směrnice [6] byla přijata zejména pro možnost rozšíření seznamu průmyslových 

činností, zabývajících se nebezpečnými látkami, o další průmyslové činnosti. Také jde o 

změnu povolování umístění nebo rozšíření průmyslových zařízení poblíž obytných ploch 

nebo zastavěného území. Přestože byla Seveso [5] přijata jako směrnice pro PZH, je vnímána 

jako počátek procesu harmonizace a byla navržena pouze pro jeho zavedení do účinného 

systému PZH. Seveso II [6][6] se tak zabývá doplněním předchozí směrnice o přezkoumání a 

kontrolu tohoto systému PZH v praxi. Dále jsou stanoveny základní zásady pro systém řízení 

PZH, tedy povinnost vypracovat Bezpečnostní dokumentaci, aby v případě možného vzniku 

závažné havárie, bylo možno jejími stanovenými postupy předcházet, nebo omezit její 

důsledky.  

Provozovatel tak musí vypracovat politiku PZH, ve které zaručuje vysoký stupeň 

ochrany obyvatelstvu a životnímu prostředí, a to takovými stavbami, prostředky a systémy 

řízení, které svým charakterem budou předcházet vzniku závažných havárií. Takto 

                                                 
2 Metylizokyanát je rychle se odpařující bezbarvá látka, která má štiplavý charakter a drží se při zemi. 

Poškozuje kůži, leptá sliznici a způsobuje dýchací potíže s možností vzniku plicního edému. [4] 
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vypracovanou bezpečnostní dokumentaci zašle odpovědnému orgánu, který tuto dokumentaci 

použije zejména pro účely kontrol a zjištění stavu přijatých bezpečnostních opatření pro PZH. 

Podle Směrnice 2003/105/ES [10] je pak provozovatel povinen zpracovat politiku PZH bez 

prodlení a maximálně do 3 měsíců a pro důsledné zpracování bezpečnostní dokumentace je 

povinen uvést všechny údaje stanovené v příloze č. II Sevesa II [6].  

Od roku 1996 kdy Seveso II [6] vstoupilo v platnost a jeho následná implementace do 

právních řádů jednotlivých členských zemí EU, došlo k přijetí nařízení o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH). V platnost 

vstoupilo v červnu 2007 a klade si požadavek, aby se nejpozději do roku 2020 používaly 

chemikálie se známými vlastnostmi a to takovým způsobem, které nepoškozují životy, zdraví 

obyvatel a životní prostředí. [26] 

Vzhledem k této změně a provedení revize (v roce 2008) stávající směrnice Seveso II, 

došlo k její novelizaci, a v červenci 2012 vstoupila v platnost Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 

96/82/ES. [13] Dále jako tzv. Seveso III. Tato směrnice nabude účinnosti od června 2015, kdy 

jí do této doby budou muset členské země EU implementovat do svých právních řádů.  

Mezi hlavními změnami směrnice Seveso III [13] je zejména zharmonizování 

s legislativními požadavky zavedené nařízením REACH [26] (zejména s Přílohou 1 Nařízení 

1272/2008 ke klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí). Jako další 

významnou změnou je navržení zlepšení úrovně a kvality informování obyvatelstva, zlepšení 

způsobu poskytování dat, jeho řízením, uvolňováním, aktualizací a sdílením, a to efektivním 

způsobem. Stávající princip subsidiarity (rozhodování a zodpovědnosti ve veřejných 

záležitostech) a princip proporcionality  (řešením situací) zůstává beze změn. [13], [30] 
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5 Právní rámec systému řízení PZH 

Požadavky stanovené směrnicí Seveso II [6] byly do českého právního řádu 

implementovány do obecně závazných předpisů. Prvotním zákonem zabývajícím se prevencí 

závažných havárií a vycházející z požadavků Sevesa II [6] byl zákon č. 353/1999 Sb. o 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 

působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 

(dále jen „Zákon č. 353/1999 Sb.). 

Zatímco Zákon 353/1999 Sb. je tedy implementací směrnice Seveso II, jeho 

novelizace zákonem o PZH [7] již podrobněji specifikuje a charakterizuje systém řízení PZH 

v podniku. A protože během účinnosti zákona č. 353/1999 Sb. došlo k dalším významným 

průmyslovým haváriím v Evropě (např. v Baia Mare3 nebo Toulouse4) byl zákon o PZH [7] 

rozšířen o další NL.  Rozdíly mezi oběma zákony jsou uvedeny v následující kapitole Změny 

v zákoně č. 353/1999 Sb. a č. 59/2006 Sb. 

 

5.1 Změny v zákoně č. 353/1999 Sb. a č. 59/2006 Sb. 

Předmět úpravy 

Zatímco zákon č. 353/1999 Sb. řešil v předmětu systém řízení PZH, jeho novelizací 

zákonem o PZH [7] rozšiřuje tento okruh i o cíl snížení pravděpodobnosti vzniku a následků 

závažných havárií na život a zdraví člověka, majetek nebo životní prostředí. 

 

Pojmy 

Nově byla přijata definice domino efektu, která nahradila popisování kumulativních a 

synergických účinků pro možnost zvýšení rizika vzniku závažné havárie, a nově byla 

zpřesněna definice skladování NL. 

 

                                                 
3 Havárie v Baia Mare (Rumunsko) roku 1999: Havárie a následné protržení hlušinového rybníku 

s kyanidem zamořilo povodí řeky Tisy a poškodilo životní prostředí. [9] 

 

4 Havárie v Toulouse (Francie) roku 2001: Ve výrobním závodu na předměstí Toulouse došlo k explozi 

dusičnanu amonného. Bylo usmrceno 30 lidí, dalších 2 200 obyvatel bylo zraněno a majetkové škody dosáhly 

1,5 miliardy euro. [23] 
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Obecná ustanovení PZH 

Zákon č. 353/1999 Sb., dle [21], nepřímo požadoval po každé právnické osobě nebo 

podnikající fyzické osobě provést evidenci NL a následně provést zařazení objektu do 

skupiny A nebo B. Pokud však množství NL nebylo v takovém množství, jaké ukládá zákon 

č. 353/1999 Sb., byl provozovatel povinen vypracovat protokol o nezařazení a předat jej na 

vyžádání kontrolním orgánům a odeslat kopii na KÚ.  

Novelizace zákonem o PZH [7] tento požadavek trochu pozměnil. Nově musí každá 

právnická a podnikající fyzická osoba, která užívá objekty a zařízení, tedy i ten, který nebude 

zařazen do skupiny A nebo B: 

 zpracovat seznam všech NL, včetně uvedení druhu, množství, klasifikace a fyzikální 

formy, které jsou v objektu a zařízení umístěny; 

 přijmout všechna taková nezbytná opatření, která povedou k PZH a omezení možných 

následků na životy a zdraví obyvatel, majetku a životní prostředí; 

 

Zařazení provozovatele do skupiny A nebo B 

Dle [22] se ukázalo tříděni a rozdělení provozovatelů do skupiny A nebo B jako 

efektivní a nebylo tudíž výrazně v zákoně o PZH [7] měněno. Podrobněji se upravují 

podmínky, za kterých rozhoduje KÚ o zařazení podniku nebo zařízení z možného výskytu 

domino efektu u daného provozovatele. 

 

Hodnocení rizik závažné havárie 

Do zákona o PZH [7] je nově samostatně včleněna kapitola pro analýzu a hodnocení 

rizik závažné havárie daného objektu nebo zařízení, protože závěry z těchto analýz a 

hodnocení slouží dále jak v bezpečnostní dokumentaci, tak i jako podklad pro stavební řízení  

u nových vznikajících objektů a zařízení. [22] 

 

Bezpečnostní dokumentace 

Bezpečnostní dokumentace se v zákoně o PZH [7] neměnila, pouze se upřesnily 

stanovené kroky, které by v budoucnu měly ulehčit přípravu a zpracování jednotlivých 

bezpečnostních dokumentů. Byly stanoveny nové termíny pro zpracování bezpečnostní 

dokumentace pro podniky, které zatím požadovanou dokumentaci nemají, neboť nebyly 



10 

předešlou legislativou vyžadovány. A novým prováděcím předpisem5 byl stanoven požadavek 

na posouzení bezpečnostní zprávy. Zákon o PZH [7] také umožňuje v některých případech 

vypustit nebo omezit některé části bezpečnostní dokumentace, pokud jsou tyto případy 

odůvodněné a jsou nahrazeny jinou dokumentací, která všechny potřebné náležitosti 

obsahuje. [22] 

 

Pojištění odpovědnosti za škody 

Nově patří k základním povinnostem provozovatele sjednat pojištění odpovědnosti za 

škody a jeho výše pojistného plnění musí odpovídat takovému rozsahu, který odpovídá 

dopadům možné závažné havárie, které byly stanoveny v bezpečnostní dokumentaci. [22] 

 

Změny v objektu nebo zařízení 

Zákonem o PZH [7] je přesněji definováno, co považujeme za změnu v objektu nebo 

zařízení a je definován postup pro oznamování a projednání takových změn ve formě nového 

návrhu na zařazení, nebo předložení aktualizované bezpečnostní dokumentace. [22] 

 

Účast veřejnosti a informování veřejnosti 

Účast je zajištěna v souladu se směrnicí (Citace SEVESO II) a zejména v případě 

projednávání bezpečnostní dokumentace nebo jejich změn v objektech a zařízeních 

zařazených ve skupině A nebo B. 

Informování veřejnosti o závažné havárií je povinné pro všechny členské státy, stejně 

jako informování sousedních členských států o závažné havárii, nebo využívání údajů a 

poučení ze závažných havárií v jiných objektech a zařízeních, které jsou zveřejňovány v 

evropské databází. [22] 

 

Výkon státní správy 

Státní správa, zejména Ministerstvo životního prostředí, zajišťuje výměnu informací 

mezi sousedními členskými státy a Komisí. [22] 

 

                                                 
5 Česko. METODICKÝ POKYN: odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro 

zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

20. července 2007. 
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Správní delikty 

V novelizaci zákona o PZH [7] byla tato část přepracována, aby odpovídala novým 

požadavkům právních předpisů. Správní delikty jsou přesně definovány, z důvodů jejich 

snadnější vymahatelnosti, nicméně výše pokut zůstala nezměněna. Dále je stanoveno, kdy 

není právnická nebo podnikající fyzická osoba odpovědná za správní delikt a kdy tato 

odpovědnost zaniká. Při stanovování výše pokut je zákonem o PZH [7] zdůrazněna možnost 

přihlédnutí k závažnosti spáchaného správního deliktu. [22] 

 

Přílohy k zákonu 

Veškeré změny jsou promítnuty do příloh zákona o PZH [7]. Seznam NL se rozšířil o 

rozlišení dusíkatých hnojiv. Dále byly provedeny změny v limitech toxických látek a benzínů 

a nebo látek, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. [22] 

 

Pro zlepšení zpracování bezpečnostní dokumentace je v zákoně o PZH [7]  navázáno 

na prováděcí předpis, a to na vyhlášku č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií [11], která podrobněji stanovuje systém řízení PZH, a který je detailněji 

rozepsán v kapitole Požadavky na zpracovatele.  

Dále legislativně nalezneme systém řízení PZH v metodických pokynech6 

Ministerstva životního prostředí, které specifičtěji stanovují pokyny, postupy a metody pro 

vypracování bezpečnostní dokumentace a podrobněji vysvětluje požadavky na její obsahovou 

část. 

 

5.2 Zákon č. 488/2009 Sb. 

Během let, kdy v České republice platil zákon o PZH [7] provedla Evropská unie 

posouzení implementace směrnice Sevesa II [6] a České republice bylo vytknuto několik 

ustanovení, která podle prošetřující komise nebyla zcela nebo úplně provedena. Česká 

republika tyto námitky připustila a provedla nápravu formou novely zákona o PZH [7], tedy 

zákonem č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o 

změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

                                                 
6 Metodické pokyny odboru environmentálních rizik. Ministerstvo životního prostředí [online]. © 2008 

- 2012 [cit. 2012-02-17]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů [25]. [24] 

Změny, které novela zákona [25] přinesla, jsou, podle Pražákové [24], stanoveny do 

několika okruhů: 

 Bezpečnostní zpráva – dle zákona o PZH [7] byl provozovatel povinen zajistit 

posouzení bezpečnostní zprávy a to nejpozději do 5 let od jejího schválení nebo 

schválení její aktualizace. Tím docházelo k jejímu prodlužování posouzení, neboť 

provozovatelé opakovaně prováděli aktualizace bezpečnostní zprávy. Novela 

zákona [25] od této možnosti, schvalování bezpečnostní zprávy od její aktualizace, 

upouští. A rozšiřuje možnost posouzení bezpečnostní zprávy na základě vlastní 

iniciativy, na žádost příslušného KÚ v případech, které jsou odůvodněny novými 

skutečnostmi, jako jsou nové technické poznatky v oblasti bezpečnosti, analýzy 

havárií nebo hodnocení nebezpečí. 

 Účast veřejnosti na projednávání bezpečnostní dokumentace – seznam dokument, 

kterou KÚ povinně zpřístupňuje veřejnosti je rozšířen o Konečnou písemnou zprávu o 

vzniku a dopadech závažné havárie. 

 Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie – zákon o PZH [7] 

stanovuje, podle jeho přílohy č. 3, kdy mají provozovatelé povinnost hlásit vznik 

závažné havárie. Novela zákona [25] stanovuje ohlásit vznik jakékoliv závažné 

havárie, která se v objektu vyskytla. Tato povinnost by měla sloužit především 

k získávání informací o závažných haváriích. 

 Krajské úřady – je zde zaveden pojem „udržování vzájemných odstupů“ u objektů a 

zařízení, obytných oblastí, budov a oblastí, které navštěvuje veřejnost, hlavních 

dopravních tras, rekreačních oblastí a oblastí, chráněných z hlediska ochrany přírody. 

Tento pojem se zavádí v souvislosti s územním plánováním. 

 Správní delikty – v novele zákona [25] je stanoveno, že se provozovatel dopouští 

správního deliktu, pokud nepostupuje podle schválené bezpečnostní dokumentace. 
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6 Popis zavádění a udržování systému řízení PZH 

Zavedení systému řízení PZH vyžaduje od provozovatele provedení důkladného 

prošetření stávajícího systému v podniku a stanovení si ucelené představy o všech možných 

rizicích existujících v podniku, o nastavených bezpečnostních opatřeních a možnostech 

většího zajištění preventivních opatření. [12] 

Po provedení vnitřní kontroly v podniku, může provozovatel vyhodnotí bezpečnostní 

situaci v podniku, přistupuje k procesu definování a přijetí zavedení systému řízení PZH. Celý 

proces je směřován k zajištění funkčního systému řízení a proto jenom vypracování 

bezpečnostní dokumentace řešící a zajišťující systém řízení PZH není dostatečný. Zavedení je 

dlouhodobý proces, který ani po zavedení daného a pro podnik jedinečného systému řízení 

není konečný, ale tento systém je nutné kontrolovat, vyhodnocovat a popř. napravovat.  

Zavedení systému řízení PZH vyžaduje, aby celý proces zavádění byl v souladu se 

všemi požadavky stanovenými zákony, vyhláškami a nařízeními (Zákon o PZH [7], Vyhláška 

o podrobnostech systému PZH [11], Nařízení vlády č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných 

látek [15] atd.) a všemi dalšími specifickými právními nařízeními (normy, nařízení, technické 

požadavky a specifikace, podnikové předpisy aj.). 

 

Proces zavádění systému řízení PZH je dělen do několika okruhů, dle [12]: 

Stádium přípravy – kdy provozovatel provede detailní hodnocení dosavadního 

systému řízení v podniku, provede analýzu a hodnocení rizik vyskytujících se v objektu nebo 

zařízení a uvede přehled všech dosavadních preventivních bezpečnostních opatřeních 

existujících v podniku a posoudí jejích efektivnost a využitelnost pro dané zařízení nebo 

objekt. 

Stádium návrhu systému – kde je uveden cíl provozovatele na úseku PZH, stanoví si 

politiku PZH, na které podnik staví svou bezpečnost, udává metodiky a postupy, návrhy a 

opatření, kterými se provozovatel bude zabývat a řešit při zavádění systému řízení, a 

stanovuje konkrétní úkoly, kterými provozovatel nastaví systém řízení PZH a to jak na úseku 

organizačního zajištění, tak technického zajištění. 

Stádium realizace – provozovatel v tomto stádiu definuje nastavený systém řízení 

PZH konkrétními vypracovanými organizačně řídícími dokumenty a technickými dokumenty. 

Zejména stanovení pravomocí a odpovědností pracovníků, zajištění komunikace na všech 

úrovních řízení, stanovení potřebných školení a výcviku, příp. možnostech ověření znalostí, 

vypracování bezpečnostní dokumentace a možnostech řízení, a zpracování havarijního plánu. 
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Stádium ověření a hodnocení – v tomto stádiu provozovatel uvede intervaly kontrol 

a získané poznatky z kontrol vyhodnocuje pro ověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného 

systému řízení. Při případných zjištěných nedostatcích nebo změnách zavádí dodatečně 

nápravná opatření nebo stanovuje další preventivně bezpečnostní opatření. 

 

Celý proces systému řízení je veden k neustálému ověřování a přezkoumávání 

systému řízení a tento opakující se proces by měl vést k neustálému zlepšování systému řízení 

PZH v podniku. Tento proces, tzv. Demingův cyklus, nám znázorňuje Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Demingův cyklus zlepšování 
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Kromě uvedeného procesu zavádění systému řízení PZH, je na podniku samotném jak 

bude dále zajišťovat a zvyšovat svou bezpečnost, nejen v oblasti PZH, ale i celkové 

bezpečnosti podniku vůči zákazníkům, životnímu prostředí nebo zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci a na pracovišti. 

Mezi další systémy řízení, které podniky zavádějí ve svých objektech patří např.: 

1. ISO 9001 

Tato norma ve svém principu udává požadavky na zajištění systému kvality výrobků, 

kdy provozovatel pomocí nastavených procesů udává a později měří a monitoruje účinnost 

těchto zavedených procesů. Norma definuje oblasti řízení dokumentace, personalistiky, 

infrastruktury, komunikaci se zákazníky, zavádí hodnocení dodavatelů a měří stanovenou 

výkonnost procesů a nakonec také ukládá provádění auditů z důvodů získání zpětné vazby. 

Přínosem této normy je poskytnutí a udržení neustálé vysoké úrovně výrobního 

procesu, optimalizace nákladů, vysoká kvalitní produkce, zlepšení systému řízení a její 

organizace, její výkonnosti a důvěryhodnosti podniku vůči zákazníkům. [16] 

 

2. OHSAS 18001 

Norma stanovuje požadavky a způsoby pro oblast bezpečnosti práce, kdy omezuje a 

snižuje možnosti vzniku pracovních úrazů. Norma definuje oblasti řízení dokumentace, 

personalistiky, infrastruktury, komunikaci se správními úřady a zákazníky, měří stanovenou 

výkonnost procesů a nakonec také ukládá provádění auditů z důvodů získání zpětné vazby. 

Přínosem pro firmy je omezení rizik a jiných nebezpečí, které by mohly svou povahou 

ohrozit bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, snižování nemocí a s nimi spojené i náklady, 

vyvolaných pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání. [16] 

 

3. ISO 14001 

Tato norma klade na provozovatele stanovení si cílů a plánů v oblasti snižování emisí. 

Norma definuje oblasti řízení dokumentace, personalistiky, infrastruktury, komunikaci se 

správními úřady a zákazníky, měří stanovenou výkonnost procesů a nakonec také ukládá 

provádění auditů z důvodů získání zpětné vazby. 

Přínosem je snižování dopadů průmyslové činnosti na složky životního prostředí, 

snižování nákladů při plánování systému řízení kvality, zamezování možného vzniku 

závažných havárií jeho včasným rozpoznáním nebezpečí. [16] 
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4. EMAS 

Je nadnárodní certifikovaný program, který podnikům poskytuje aktivní přístup ke 

snižování dopadů jejich průmyslové činnosti na životní prostředí a tím posiluje a motivuje 

tyto podniky k odpovědnému přístupu k jeho zlepšování a udržitelnému rozvoji.  

Přínosem je zejména ochrana složek životního prostředí, snížení znečišťujících látek, 

které provozovatel vypouští a ochrana obyvatelstva žijícího v okolí podniku.  

Provozovatelé si mohou vybrat mezi normou ISO 14001 nebo programem EMAS, 

který rozšiřuje tuto danou normu, protože se jedná o dokumenty, které zřizují provozovatelé 

na principu dobrovolnosti, tedy kdy se provozovatelé se sami rozhodnou o přijetí nebo 

nepřijetí daného dokumentu. [17] 

 

5. Bezpečný podnik 

Tento program definuje systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento 

program prakticky vychází z normy OHSAS 18001, dále z normy ISO 14001 a ISO 9001. 

Jeho cílem je zajištění funkčního a transparentního systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. [18] 

 

6. TQM 

Tento systém řízení je jedním z nejúčinnějších systémů, kdy zavazuje k provozování 

činnosti na všech úrovních společnosti hospodárně a tak efektivně, aby dodávané výrobky 

nebo služby byly v kvalitě, ve stanoveném čase a za takovou cenu, aby uspokojily zákazníka a 

naplnily tak cíl podnikání. Tento systém zahrnuje všechny zaměstnance, na všech úrovních  

organizace, kdy zlepšováním kvality, bezpečného provozu, pravidelným školením a 

zvyšováním ochrany životního prostředí, dochází k efektivnímu systému řízení. [19] 
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7 Požadavky na zpracovatele 

V současnosti zpracovávají podniky zařazené do skupiny A nebo B bezpečnostní 

dokumentaci podle zákona o PZH [7] a vyhlášky č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému 

PZH [11]. Systém řízení jsou prakticky stejné v obou skupinách, odlišují se pouze množstvím 

a detailnějším zpracováním bezpečnostních dokumentů.  

V první řadě všechny podniky, které pracují s nebezpečnými látkami nebo přípravky 

jsou povinny vypracovat seznam a identifikovat všech nebezpečných látek a přípravků, které 

jsou v jejich podniku přítomny a přijmout taková opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví a 

životech lidí, majetku nebo životním prostředí. Poté provozovatelé navrhnou zařazení 

podniku do příslušné skupiny A nebo B, pokud množství nebezpečných látek nebo přípravků 

přesahuje nebo je rovno stanoveným limitům uvedeným v příloze I zákona o PZH [7]. 

Pokud provozovatel zjistí, že nesplňuje podmínky pro zařazení podniku do 

skupiny A nebo B je povinen zpracovat protokol o nezařazení a tento dokument uložit a 

v případě kontroly předložit kontrolním orgánům. Dále je povinen zaslat stejnopis protokolu o 

nezařazení KÚ. [7] 

Po vypracování seznamu nebezpečných látek a následným zařazením podniku do 

skupiny A nebo do skupiny B je provozovatel povinen vypracovat účinný systém řízení pro 

PZH. Ten je dlouhodobou záležitostí a vyžaduje přijetí mnoha postupů, zásad, metod řízení a 

opatření, které vhodným způsobem zajistí předcházení a případné zvládání skorovzniklých a 

vzniklých havárií a omezení jejich následků. Provozovatel tak musí zajistit, aby systém řízení 

byl zřízen na všech úrovních provozu a jednotlivé úrovně byly mezi sebou navzájem 

provázány. Kromě úrovňové zajištěnosti systému řízení, je nutné aby nastavená úroveň 

zajištění před závažnými haváriemi byla také funkční a její funkčnost mohla být prověřována. 

 

Systémy řízení PZH dělíme do několika oblastí [11]: 

7.1 Identifikace podniku a popis okolí 

Vyžaduje od provozovatele poskytnout základní identifikační údaje o podniku, 

zejména název obchodní firmy, její adresu, popř. telefonní spojení a uvedení všech činností, 

kterými se provozovatel zabývá a uvedení údajů o zaměstnancích, resp. počty zaměstnanců 

v podniku. Pro další vypracování dokumentů potřebných pro systém řízení je důležité také 

popsat technologickou a technickou stránku objektu a zařízení. 
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Popis okolí podniku je potřebný zejména pro možnosti využití okolí pro územní 

plánování, ale zejména pro stanovení možných vlivů závažné havárie na různé podmínky, 

vyskytující se v okolí podniku. Jedná se např. umístění sídleních a obytných celků, 

frekventovanost místních komunikací, počty a druhy místních komunikací (dopravní cesty 

nebo železniční cesty), výskyt vodních toků a také pro možnost zabránění 

tzv. domino efektu7. 

 

7.2 Analýza rizik a hodnocení zařízení a objektů z pohledu 

závažné havárie 

Je významným krokem k zavedení úspěšného systému řízení, neboť po nalezení a 

stanovení zdrojů rizika umístěných v podniku je pro zajištění prevence před závažnými 

haváriemi důležité stanovit takové postupy a systémy, aby při vzniku této možné havárie, jí 

bylo možno co nejdříve eliminovat popř. omezit její důsledky. Metod analýzy rizik je mnoho 

a nelze stanovit nejefektivnější, protože v jednotlivých podnicích jsou různá technologická 

řešení a činnosti, jiné stavební řešení a takové okolní přírodní vlivy, které na jiných místech 

mohou být vylučitelné.  

Nejprve identifikujeme možná nebezpečí podniku a to stanovením zdrojů nebezpečí 

pro podnik a definujeme možné cíle, které mohou být zasaženy a to jak uvnitř podniku, tak i 

vně podniku. Pro identifikaci nebezpečí můžeme využít i skorohavárie a havárie, které se 

v podniku v minulosti staly. Po nalezení takových zdrojů nebezpečí, které by mohly ohrozit 

podnik, určíme možné scénáře havárií a stanovíme pravděpodobnost a frekvenci s jakou je 

výskyt havárie možný a určíme vlivy, které by tyto havárie mohly mít na životy a zdraví 

obyvatelstva, majetek nebo složky životního prostředí. Posledním krokem analýzy je 

ohodnocení rizik, kdy si vytvoříme stupnice závažnosti a pravděpodobnosti jednotlivé scénáře 

takto ohodnotíme a zaneseme do matice rizik a vyhodnotíme rizika přijatelná a nepřijatelná 

pro podnik.  

 

                                                 
7 Domino efekt – jedná se o efekt, kdy při vzniku nebo velikosti závažné havárie může dojít 

k pravděpodobnému vzniku další havárie v důsledku umístění objektů, které jsou ve vzájemné blízkosti. [7] 
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7.3 Stanovení zásad, cílů a politiky PZH 

Je vizitkou provozovatele na trhu, kdy stanovuje jak vysokou úroveň zajištění 

prevence závažných havárií v podniku zavedl a zavazuje se vykonávat stanovené zásady a cíle 

takovým způsobem, aby vždy byla zajištěna ochrana života a zdraví obyvatelstva, majetku a 

životního prostředí. 

Stanovením cílů si podnik definuje čeho chce v problematice PZH dosáhnout a 

zásadami dále určuje jak těchto cílů dosáhne. Samozřejmostí je, definované cíle a zásady musí 

korespondovat charakteru zdrojů rizika a velikosti ohrožení života, zdraví, majetku a 

životního prostředí.  

Politikou PZH provozovatel definuje a písemně i potvrzuje závazek a úmysl plnit 

zásady a cíle stanovené vrcholovým vedením podniku na úseku PZH. Tento dokument by měl 

být veřejně přístupný všem zaměstnancům, dodavatelům, subdodavatelům, zákazníkům i 

veřejnosti a ukazovat snahu celého podniku plnit stanovené závazky a svou aktivní účasti 

přispívat ke zvyšování stanovené úrovně PZH. 

 

7.4 Popis systému řízení bezpečnosti 

Jedná se o velmi obšírný a náročný proces, protože představuje zavedení 

organizačních a řídících dokumentů, které stanovují povinnosti, odpovědnosti a úkoly 

jednotlivých pracovníků na všech úrovních řízení, určuje postupy a pravidla, metody a 

způsoby, které budou realizovány pro stanovené cíle PZH. Oblasti systému řízení bezpečnosti 

jsou [11]:  

Organizace PZH – kdy jsou jasně, zřetelně a srozumitelně definovány všechny pozice 

a jejich pravomoci a odpovědnosti a je stanovena struktura organizace od vrcholového vedení 

po zaměstnance. 

Řízení provozu objektu a nebo zařízení – stanovuje odpovědnosti za bezpečnost jak 

samotného provozu a zařízení, tak i zaměstnanců, kteří se v podniku nacházejí a určuje 

přehled činností s vlivem jak na bezpečnost, tak i na druhy životního prostředí. 

Řízení změn v tomto objektu nebo zařízení – představuje stanovení odpovědnosti za 

veškeré změny provedené v organizaci, technologických nebo technických procesech, ve 

vybavení nebo v personálních obsazeních, které by mohly zapříčinit vznik nebo následek 

závažné havárie.  
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Havarijní plánování – definuje zcela významným způsobem zajištění bezpečnosti 

obyvatel, majetku a složek životního prostředí před možnými závažnými skorohaváriemi a 

haváriemi, které mohou v podniku nastat. Provozovatelé, zařazení do obou skupin jsou 

povinni vypracovat Vnitřní havarijní plán, který charakterizuje nalezené zdroje havárie 

formou možných scénářů a stanovuje jejich řešení a časový průběh havárie a následky pro 

obyvatelstvo, majetek a složky životního prostředí. Obsahem jsou taky zajištěna bezpečnostní 

opatření k jejímu omezení nebo zmírnění následků. Každý provozovatel v havarijní 

dokumentaci stanoví plány konkrétních činností, které navazují na definované scénáře a 

vytváří tak nezávislé plány. V grafické části provozovatel uvede všechny grafické a 

topografické přílohy, které poskytují dostatečný přehled o umístění stávajících 

bezpečnostních opatřeních a technických trasách zařízení. 

Kromě vypracování vnitřních havarijních plánů jsou provozovatelé zařazení do 

skupiny B povinni poskytovat odpovědným orgánům státní správy informace a podklady pro 

stanovení zóny havarijního plánování, které poslouží jako podklad pro vypracování vnějších 

havarijních plánů. 

Sledování plnění stanoveného programu PZH – upravuje přezkoumávání a 

hodnocení plnění stanových cílů a zásad PZH. Dále identifikuje nesplněné úkoly a nalézá 

jejich příčiny, stanovuje způsoby měření, monitorování a následné vyhodnocení získaných 

poznatků, které slouží k posouzení stanovených cílů. Zajišťuje informovanost všech 

zaměstnanců o vzniklých nehodách a haváriích, zejména o jejich příčinách, následcích a 

přijatých opatřeních a nápravách. 

Kontrola a audit – stanovuje systém plánování kontrol jak z hlediska vnitřní 

kontroly, tak i vnějšího auditu. Kontrola nebo audit mohou být vykonávány jak 

provozovatelem samotným, tak i v rámci hodnocení je možné využít nezávislých osob nebo 

organizací. Aby docházelo k plnění zásad a opatření pro PZH je zákonem o PZH [7] 

stanovena kontrola ze strany odpovědných orgánů. Ta je u podniků zařazených do skupiny A 

prováděna 1krát za 3 roky, u podniků zařazených do skupiny B se provádí 1krát ročně. 

 

Tyto části systému řízení PZH jsou zpracovávány všemi provozovateli stejně. 

Významnost stanovení a důkladně vypracování systému řízení je základním prvkem pro 

funkčnost celého systému řízení v podniku. Provozovatelé, zařazení do skupiny A nebo B, 

tedy musí na zavedení systému řízení klást velký nárok a nespoléhat pouze na dokumentaci, 

kterou již podnik zpracovaný má a předpokládat, že stávající podniková bezpečnostní 
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dokumentace vyhovuje požadavkům, jak právním, tak technologickým a technickým 

požadavkům 

Provozovatelé zařazení do skupiny B kromě těchto výše uvedených požadavků 

zapracují do bezpečnostní dokumentace další požadavky stanovené Vyhláškou o 

podrobnostech systému PZH [11], a to: 

 

7.5 Popisné informace o bezpečnostní dokumentaci 

Popisují zejména podrobný technický popis nebo zařízení nacházející se v objektu 

provozovatele, kdy se vyznačí organizační struktura jednotlivých zařízení, její pravomoci a 

odpovědností, rozčlenění objektu na dílčí celky s popisem umístěných nebezpečných látek, 

technologický popis, který stanoví podrobné informace o dodaných technologiích, jejich 

provozních činnostech před a zejména s ohledem na možnost vzniku závažné havárie spojená 

s provozem tohoto technologického zařízení, a informace o složkách životního prostředí, 

které se v blízkém okolí objektu, nebo zařízení nacházejí a případná skorohavárie nebo 

havárie mohou tyto složky životního prostředí narušit nebo poškodit. Patří zde i informace o 

demografickém a geologickém složení v okolí a informace o vodohospodářském, 

hydrogeologickém nebo geologickém řešení. 

 

7.6 Charakteristika preventivních bezpečnostních opatřeních 

Provozovatel zařazený do skupiny B v této části stanovuje přehled vynaložených a 

instalovaných prostředků a systémů, které byly v podniku zavedeny pro snížení možnosti 

vzniku závažné havárie a přehled svých vlastních sil a prostředků pro případné omezení nebo 

zmírnění následků před závažnou havárií a to jak zajištěných z vlastních zdrojů, tak smluvně 

domluvených s jinými organizacemi. 
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8 Systém řízení PZH v Evropě 

Jednotlivé členské země měly ve svých právních řádech implementovat směrnici 

Seveso II [6] a zajistit tak, aby případné vzniklé závažné havárie způsobily co nejmenší škody 

na životech a zdraví obyvatel, životním prostředí a majetku. Členské státy toto nařízení, i 

když s menšími výtkami8, splnily. Společným prvkem členských států bylo najít společnou 

řeč pro komunikaci mezi státy, a to při vzniku havárií, které by měly přeshraniční účinek a 

mohly tak ohrozit obyvatelstvo, životní prostředí jiného členského státu nebo více členských 

států. 

Platformou pro předávání informaci o vzniklých haváriích, jejích účincích, včetně 

rozboru příčin havárie a preventivním opatřením zabraňujícím jejich opakování, se stal Výbor 

příslušných orgánů, složených ze zástupců členských států – Committe of Competent 

Authorities – CCA. [31] 

V roce 2010 na pozvání Saského zemského úřadu pro ŽP, geologii a zemědělství, 

navštívili Drážďany zástupci ČIŽP a KÚ, kteří spolu s německými kolegy diskutovali o 

naplňování směrnice Seveso II [6] v oblasti analýzy rizik. Byl jim zde představen nový 

program DISMA, který slouží tamním pracovníkům k modelování šíření havarijního 

znečištění s možným následkem na okolní obyvatelstvo. Výstupem tohoto programu je 

kontrola výstupu analýzy rizik a modelování následků havárie. Dále byla zástupcům 

předvedena ukázka z havarijního cvičení, kdy bylo potřeba zamezit úniku protržené 

železniční cisterny s kyselinou fluorovodíkovou. [28] 

V roce 2011 italští novináři natočili reportáž o směrnici Seveso II, jeho funkčnosti a 

naplňování všech fází procesu řízení rizik. Podle novinářů bylo hlavním problémem zvládání 

překážek, které často vznikají kvůli neochotě místních úřadu informovat obyvatelstvo o 

nebezpečí, jinak systém sám o sobě nemá nedostatky. Podle odborníků jsou největším 

nebezpečím malé firmy, které se vyhýbají kontrolám. Kontrola místních úřadů pak probíhá 

laxně. V praxi jde o formální návštěvu podniku, ale audit a kontrola je provedena v kanceláři 

a kontroloři se na pracoviště nedostanou. Ačkoli zčásti za kontroly odpovídá ARPA9 a podle 

ní informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí závisí na přístupu starosty, ochotě a 

znalostech zaměstnanců, finančních možnostech a dostupnosti. [29] 

                                                 
8 Česká republika spolu s dalšími 11 členskými zeměmi EU, v roce 2007, dostala poslední písemné 

varování od Evropské komise, aby vytvořily havarijní plány pro oblasti okolo průmyslových zařízení, 

pracujících s nebezpečnými látkami. [27] 

9 ARPA – Agenzia regionale per la protezione dell´ambiente – Regionální agentura pro ochranu ŽP 
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Právě kvůli nedostatečnému informování obyvatelstva o hrozících nebezpečích, je 

naplňování směrnice Seveso II [6] není zcela dostatečné a jeho nápravou by měla být jeho 

novelizace, tzv. směrnice Seveso III [13]. 
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9 Seznam podniku se zavedeným systémem řízení 

PZH v MSK 

V současnosti provozuje v Moravskoslezském kraji svou činnost dle Zákona o 

PZH [7] a zařazených do skupiny A nebo B celkem 22 podniků. Jejich lokalizace je uvedena 

jako Příloha č. 1. Seznam provozovatelů a seznam jejich vybraných nebezpečných látek, dle 

[20], [32],  je uveden jako tabulka 3 a tabulka 4. 

 

tabulka 3: Seznam provozovatelů skupiny A 

S
k

u
p

in
a
 A

 

Název provozovatele 
Adresa sídla firmy / 

adresa zařízení 
Vybrané NL 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ostrava – Vítkovice 
Konvertorový plyn, 

Koksárenský plyn 

FITE a.s. 
Ostrava – Mariánské 

hory / Darkovičky 
Výbušniny 

Linde Gas a.s., výrobně distribuční 

centrum Ostrava 
Praha 9 Kyje / Ostrava Technické plyny 

Linde Gas a.s., výrobní středisko 

Třinec 
Praha 9 Kyje / Třinec Technické plyny 

LINDE VÍTKOVICE, kyslíkárna Ostrava – Hulváky Technické plyny 

Messer Technogas, s.r.o. 
Praha 4 / Ostrava – 

Mariánské Hory 
Technické plyny 

MG Odra Gas, spol. s r.o. , kyslíkárna 

(Vratimov) 
Vratimov Technické plyny 

MG Odra Gas, spol. s r.o., acetylénka 

(Kunčice) 

Vratimov / areál 

ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. 

Acetylén 

Saft Ferak  Raškovice Hořlaviny 

Teva Industries Czech, s.r.o. Opava – Komárov Amoniak 
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tabulka 4:Seznam provozovatelů skupiny B 

S
k

u
p

in
a
 B

 

Název provozovatele 
Adresa sídla firmy / 

adresa zařízení 
Vybrané NL 

ArcelorMittal Ostrava, a.s Ostrava – Kunčice 
Benzol, Koksárenský a 

Vysokopecní plyn 

Biocel Paskov a.s. Paskov Amoniak, Oxid siřičitý 

BOCHEMIE a.s. Bohumín Chlór, Amoniak, Vodík 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
Ostrava – Mariánské 

Hory 

Amoniak, Anilín, Benzen, 

Nitrobenzen 

ČEPRO, a.s Praha 7 / Sedlnice Benzín, Nafta 

DUKOL Ostrava, s.r.o. 
Ostrava – Mariánské 

Hory 

Methanol, Formaldehyd 45 

% 

Dymos Czech Republic, s.r.o.  Nošovice Polyol, Isokyanát 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec – Staré Město 
Konvertorový, Koksárenský 

a Vysokopecní plyn 

EXPLOSIA a.s. Pardubice / Krmelín Výbušniny 

OKK Koksovny a.s., Koksovna 

Svoboda 
Ostrava – Přívoz Benzol, Koksárenský plyn 

PRIMAGAS s.r.o 
Praha 4 / Horní 

Suchá 
Propan-butan 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s Třinec – Staré Město 

Benzol, Konvertorový, 

Koksárenský a 

Vysokopecní plyn 

 

Poměr provozovatelů v obou skupinách v MSK je uveden jako Graf 1, kdy 

provozovatelé zařazení do skupiny A zastupují 46 % a provozovatelé zařazení do skupiny B 

zastupují 54 % z provozovatelů vykonávajících činnost podle zákona o PZH [7]. 
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Provozovatelé zařazení ve skupině A a B

Skupina A

46%

Skupina B

54%

 

Graf 1: Poměr provozovatelů skupiny A a B 

 

Všechny uvedené podniky musí mít dle Zákona o PZH [7] zavedený systém řízení 

PZH a vyhovovat všem požadavkům stanových danými zákony, vyhláškami a nařízeními. 

Nebezpečnost látek používaných v těchto podnicích je podle jejich míry nebezpečnosti 

uveden jako Graf 2. Z tohoto grafu je možné vyčíst, že v největším zastoupení jsou látky, 

které mají toxický charakter, které jsou následovány extrémně hořlavými látkami. Třetí 

nejširší zastoupení jsou látky nebezpečné pro životní prostředí. 

 

Rozdělení NL podle jejich nebezpečnosti u všech 

provozovatelů
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Graf 2: Rozdělení NL podle jejich nebezpečnosti 
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V následujících grafech (Graf 3 a Graf 4) je uveden podíl nebezpečných látek u 

provozovatelů skupiny A a podíl nebezpečných látek u provozovatelů skupiny B. Z těchto 

grafů je možné vyčíst, že největším zastoupením jsou látky toxické, extrémně hořlavé, 

nebezpečné pro životní prostředí, žíravé a oxidující.  

 

Podíl NL u provozovatelů skupiny A
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Graf 3: Podíl NL u provozovatelů skupiny A 

 

Podíl NL u provozovatelů skupiny B
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Graf 4: Podíl NL u provozovatelů skupiny B 
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10 Analýza současného stavu 

Cílem této práce je tedy zjistit, zda zavedený systém řízení PZH je funkční a 

vyhodnotit jeho úroveň. To bylo provedeno formou dotazníku, který byl zaslán pracovníkům 

PZH v jednotlivých podnicích, spadajících pod zákon č. 59/ 2006 Sb. o prevenci závažných 

havárií [7] . Dotazník je uveden jako Příloha č. 2. 

Pod Zákon o PZH [7] spadá v Moravskoslezském kraji celkem 22 podniků, dle [32]. 

Přes webové stránky jednotlivých podniků, telefonní kontakty a e-mail bylo nakonec 

osloveno 20 podniků, protože do dvou podniků nebylo možné se dovolat pracovníkovi PZH. 

Z těchto dvaceti oslovených podniků jeden podnik odmítl informace o systému řízení PZH 

poskytnout. Ze zbylých devatenácti podniků se do dnešní doby ozvalo a poslalo vyplněný 

dotazník 15 podniků. Seznam provozovatelů, kteří se zúčastnili dotazníkového průzkumu  

jsou uvedeni jako tabulka 5. 

 

tabulka 5: Seznam provozovatelů účastnících se průzkumu 

 Název provozovatele 

S
k

u
p

in
a
 A

 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

FITE a.s. 

LINDE GAS, a.s., výrobní středisko Ostrava 

LINDE GAS, a.s., výrobní středisko Třinec 

Saft Ferak, a.s. 

Teva Czech Industries s.r.o. 

S
k

u
p

in
a
 B

 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Biocel Paskov, a.s. 

BOCHEMIE, a. s. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

DYMOS Czech Republic s.r.o. 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 

EXPLOSIA, a.s., odbytový sklad Krmelín 

PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
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11 Vyhodnocení úrovně a funkčnosti zavedeného 

systému řízení 

V následujícím textu jsou vyhodnocovány jednotlivé otázky z dotazníku a pouze 

z informací od těch firem, které se tohoto vyhodnocení zúčastnily. Jedná se tedy o 15 

podniků.  Pro lepší zhodnocení úrovně a funkčnosti byla první otázka dotazníku vedena na 

velikost podniku, stanovených jako tabulka 6. Poté byly tyto podniky rozděleny do 3 částí: 

 malé podniky 

 střední podniky 

 velké podniky 

Rozdělení podniků vychází ze zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního 

podnikání, v platném znění, a podle [33].  

 

Uveďte prosím, kolik zaměstnanců pracuje ve Vašem podniku, resp. provozním 

závodě? 

tabulka 6: Velikost podniku 

Velikost podniku Počet zaměstnanců Celkem 

Malý podnik Menší než 50 4 

Střední podnik Menší než 250 2 

Velký podnik Větší než 250 9 

 

Zjištěním velikosti podniku můžeme lépe rozpoznat, jaká je úroveň a funkčnost 

zavedeného systému řízení PZH. 

 

Je ve Vašem podniku zavedena účinná obousměrná komunikace a včasné 

předávání zpráv, nebo se domníváte, že tomu tak není, popř. uveďte důvody? 

Účinná obousměrná komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem je důležitým 

faktorem pro včasné předávání zpráv o možných vzniklých nežádoucích podmínek, které by 

mohly vést ke vzniku nehody, skorohavárie nebo havárie. 

Všechny malé podniky a střední podniky považují komunikaci za účinnou, a to včetně 

komunikace elektronické a to i ve vztahu k PZH. 
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Také všechny velké podniky považují komunikaci za dobrou a účinnou. Je 

zabezpečena firemními telefony, maily a intranetovou sítí, kde se vkládají veškeré 

aktualizace. 

 

Považujete externí komunikaci (komunikaci mezi Vašim podnikem a orgány 

státní správy, subdodavateli, firmami umístěnými ve Vašem podniku...) za dostatečnou? 

Externí komunikace je v podnicích stejně důležitá jako komunikace interní. Nejedná 

se jenom o komunikaci s orgány státní správy na poli ověřování plnění programu prevence 

závažných havárií a kontroly bezpečnostní dokumentace. Účinná komunikace mezi podnikem 

a subdodavateli nebo podniky umístěnými v objektech provozovatelů, zajišťuje zlepšení 

účinnosti včasného předání informací, které umožní provozovateli včas zajistit potřebné 

podmínky pro předcházení nežádoucích okolností, které by se mohly vyskytnout ve firmách 

nebo při pohybu subdodavatelských firem uvnitř podniku. 

Všechny malé a střední podniky považují externí komunikaci za dostatečnou.  

Velké podniky z velké části považují komunikaci taktéž za dostatečnou a dva velké 

podniky se domnívají, že je komunikace na vyšší až vysoké úrovni. 

 

Domníváte se, že zaměstnanci mají aktivní přístup k PZH? 

tabulka 7: Aktivnost zaměstnanců k PZH 

Možnosti Malé Střední Velké Celkem 

Ano 2 0 3 5 

Spíše ano 2 2 4 8 

Nerozhodně 0 0 1 1 

Spíše ne 0 0 1 1 

Ne 0 0 0 0 

 

Aktivní přístup zaměstnanců je velmi důležitým faktorem systému řízení PZH. 

Možnost, aby zaměstnanci sami poukazovali na otázky bezpečnosti a ochrany, možná rizika 

plynoucí z jejich pracovních činností a navrhovali možná opatření zvyšující bezpečnost 

zařízení, provozu nebo ochrany zdraví, je velmi cenným faktorem v systému řízení PZH.  

Podle zjištění z dotazníku se pracovníci PZH v osmi podnicích domnívají, že jejich 

zaměstnanci mají spíše aktivní přístup k PZH, pět podniků uvedlo, že zaměstnanci mají 
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aktivní přístup, jeden podnik nemohl rozhodnout o aktivnosti zaměstnanců a jeden podnik se 

kloní spíše na stranu neaktivnosti.  

Z uvedené tabulky: tabulka 7, je patrné, že čím větší podnik, tím je podle názoru 

pracovníka PZH aktivita zaměstnanců spíše i menší. S tím lze souhlasit i v rámci jedné 

z dalších otázek, konkrétně podle otázky č. 6., kdy z hodnocení otázky č. 6 je aktivnost 

zaměstnanců vůči PZH spíše pasivní.  

 

Jakým způsobem zaměstnanci podávají návrhy k prevenci rizik závažných 

havárií? 

Způsob, jakým mohou zaměstnanci podávat návrhy ke zlepšení stavu bezpečnosti 

nebo prevence, před závažnými haváriemi, je považováno za schopnost podniku vyjít vstříc 

svým zaměstnancům a nabídnout jim možnost podílet se na zvýšení prevence rizik podniku a 

jeho bezpečnosti vůči nim. Zaměstnanec jako takový může svého zaměstnavatele podporovat 

a respektovat, ale stejné podmínky nemusí panovat vůči jeho nejbližšímu nadřízenému nebo 

se může ostýchat před kolegy navrhovat možná opatření. Mohou existovat různé důvody, proč 

zaměstnanec nedokáže předložit možná opatření a proto byla tato otázka podnikům položena. 

Malé podniky uvedly jako nejčastější způsob podávání návrhů ústní návrhy osobně a 

ústně během školení nebo porad.  

Střední podniky kromě ústního podávání a během schůzek, uvedly i možnost podávání 

návrhů do schránek na provozech.  

U velkých podniků byla nejčastější odpověď prostřednictvím svých nadřízených, nebo 

ústně při poradách. potom v rámci bezpečnostního školení a během auditu. Pouze tři velké 

podniky uvedly jako způsob podávání návrhů proces Zlepšovacích návrhů a proces Dobrý 

nápad. 

Vzhledem k velikostem podniku je pochopitelné, že v malých podnicích je ústní forma 

nejjednodušším způsobem, ve středních podnicích jsou zajímavým prvkem schránky na 

provozech. U velkých podniků je překvapující nízký počet procesů, na které by zaměstnanci 

mohli podávat své návrhy. Právě u velkých podniků byl očekáván zajištěný proces podávání 

návrhů pro prevenci závažných havárií. 

 

Kolik zaměstnanců za poslední 3 roky předložilo návrh k prevenci rizik 

závažných havárií?  

Počty zaměstnanců, kteří mohou podávat návrhy k prevenci závažných havárií jsou 

jedním z klíčových faktorů úrovně systému řízení PZH. Podle tohoto kritéria je možné 
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posoudit aktivitu zaměstnanců vůči zavedenému systému řízení PZH a zhodnotit tak jeho 

úroveň, protože pokud podnik požaduje po svých zaměstnancích aktivní přístup k prevenci 

závažných havárií, je tedy předkládání návrhů pro zlepšení bezpečnosti a prevence před 

závažnými haváriemi výstupem tohoto požadavku. 

Pro lepší posouzení byly údaje zapsány jako tabulka 8. V tabulce jsou uvedeny také 

podniky, které neodpověděly konkrétním údajem, ale např. průběžným navrhováním. Také 

vycházím ze skutečnosti, že jeden podnik uvedl počet 5 až 10 a jiný podnik 1 až 2 za rok. 

Tyto hodnoty byly taktéž zprůměrovány a posléze připočteny k dalším hodnotám daných 

podniků. 

Výpočet průměrné hodnoty vychází z aritmetického průměru, jehož rovnice je dále 

uvedena jako Rovnice 1.   

Rovnice 1:Výpočet průměrné hodnoty 
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tabulka 8: Přehled počtu zaměstnanců předkládající návrhy k PZH 

Velikost podniku / 

Hodnota 

Malé  

podniky 

Střední  

podniky 

Velké  

podniky 

0 x  xx 

1   x 

2    

3 xx x  

4    

5   x 

6 x x  

7   x 

8    

9    

10    

Průběžně   xx 

Nestanovuje/ Nesleduje   xx 

Průměrná hodnota 3 4, 5 2, 7 

 

Malé podniky uvedly průměrně 3 zaměstnance, kteří za poslední tři roky předložily 

návrh k PZH.  

Ve středních podnicích je průměrný počet zaměstnanců, kteří předložili návrhy o něco 

vyšší, a to 4, 5.  

U velkých podniků nebyly všechny odpovědi konkrétní. Dva podniky uvedly průběžné 

předkládání návrhů zaměstnanci, jeden podnik tuto skutečnost nesleduje a jeden podnik nemá 

tyto informace k dispozici. Ve zbývajících podnicích je průměrný počet zaměstnanců, 

předkládajících návrhy k PZH, 2, 7. 

Je zajímavé zjištění, že velké podniky mají počet zaměstnanců, kteří předložili návrhy 

k PZH, nižší než ve středních podnicích, nebo tuto skutečnost vůbec nesleduje. Vzhledem 

k tomu, že ve středních podnicích pracuje až 250 zaměstnanců a ve velkých podnicích je 

počet zaměstnanců v řádu tisíců, je toto zjištění zarážející a dokazuje, že aktivnost 

zaměstnanců k prevenci závažných havárií je mizivá, i za předpokladu průběžných návrhů od 

dvou podniků. 
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Považujete informovanost zaměstnanců o identifikovaných rizicích na jejich 

pracovišti, znalost jejich postupů při vzniku nežádoucích situací za dostatečnou? 

Informovanost zaměstnanců o rizicích na pracovišti a znalost dalšího postupu proti 

vzniku těchto nežádoucích situací, zajišťuje další možnost omezení vzniku závažných havárií 

nebo okolností, které by mohly vést k těmto haváriím.  

Kromě jednoho, všechny podniky považují informovanost svých zaměstnanců o 

identifikovaných rizicích a jejich znalost pro postup zamezení vzniku těchto situací za 

dostatečnou a jeden podnik jí vnímá jako spíše dostatečnou. 

 

Jak jsou zaměstnanci informováni o výsledcích vyhodnocení plnění úkolů 

prevence závažných havárií? 

Informovanost zaměstnanců o výsledcích vyhodnocení plnění stanovených úkolů pro 

PZH je po aktivnosti zaměstnanců, dalším důležitým faktorem pro posouzení úrovně PZH. Je 

důležité informovat zaměstnance o výsledcích plnění úkolů kvůli zpětné vazbě a podpoře 

zaměstnanců k dalšímu pokračování v PZH.  

V malých podnicích se zaměstnanci informují o výsledcích vyhodnocení plnění úkolů 

PZH ve 3 případech na školení jednou ročně a nebo v jednom případě na schůzkách, které 

jsou 4 ročně. Jeden podnik výsledky vyhodnocení plnění úkolů PZH svým zaměstnancům 

přečte.  

Střední podniky informují své zaměstnance během školení a na nástěnkách.  

Velké podniky nejčastěji informují zaměstnance na vnitřních informačních sítích 

(intranet), potom na školeních a poradách, další možností je interpretace od svých 

nadřízených. Nejmenším zastoupením je informování pomocí auditu a nebo podnikového 

zpravodaje. 

Z výsledků je patrné, že velké podniky mají zajištěnější informování svých 

zaměstnanců o výsledcích vyhodnocení plnění úkolů, kdy jsou tyto výsledky umístěny na 

vnitřní podnikovou síť (intranet) a zaměstnanci tak mají možnost si toto vyhodnocení např. 

stáhnout, nebo v klidu přečíst. U středních podniků je informování pomocí nástěnek vhodným 

řešením mezi intranetem a školením. U malých podniků by bylo vhodné zavedení 

informování o výsledcích vyhodnocení plnění úkolů PZH alespoň prostřednictvím nástěnek.  

 

Došlo i přes zavedený systém řízení PZH ke skorohaváriím nebo haváriím, které 

měly za následek změnu systému řízení PZH, popř. uveďte jaké příčiny stály za vznikem 
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skorohavárie nebo havárie (např. technické, technologické, chyba lidského činitele, 

přírodní katastrofa apod.)? 

Funkčnost systému můžeme hodnotit podle mnoha kritérií, ale nejvýraznějším prvkem 

je právě vznik havárií a nebo skorohavárií, a dokazuje tak, že i přes zavedený systém řízení 

PZH, je možné v něm najít chybu. 

U malých a středních podniků, podle hodnocení pracovníků PZH, byl stanoven nulový 

počet havárií nebo skorohavárií.  

Velké podniky jsou na tom o něco hůře. Čtyři podniky také uvedly nulový počet 

skorohavárií a havárií, další čtyři podniky stanovily nejčastější nehody z důvodu chyby 

lidského činitele, jednou technologické chyby a jednou technické chyby. Jeden podnik na tuto 

otázku neuvedl údaje. 

Z dotazníků vyplývá, že ačkoliv může být systém řízení PZH zaveden, vždy existuje 

možnost vzniku nežádoucích okolností, které by mohly vést k havárii nebo skorohavárií a i 

když je v podstatě ve všech podnicích mizivá, stále zde existuje jisté riziko. 

 

Jaké další systémy řízení jsou ve Vašem podniku zavedeny? 

Zavedené systémy řízení jsou v podnicích významnou složkou fungování podniků, 

protože mnohé z těchto podniků svůj systém řízení PZH implementovaly právě do stávajících 

systémů řízení. To však nebylo dotazem zjišťováno. Otázkou bylo zjišťováno, zda podniky 

mají i další systémy řízení a mají tak kromě systému řízení PZH i jiné systémy řízení pro 

zvýšení bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí aj. Pro přehlednost jsou systémy řízení 

podniků uvedeny jako tabulka 9. Protože podniky mají i více než jeden zavedený systém 

řízení, je každý systém řízení označen jako ,,x“. 



36 

tabulka 9: Zavedené systémy řízení 

 Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

ISO 9001 xxx xx xxxx 

ISO 14001 xx xx xxxxxx 

OHSAS 18001   xxxx 

ISO/TS 16949  x x 

IMS   xxx 

Responsible Care   x 

Bezpečný podnik   x 

Organizační směrnice, normy,  

vnitropodnikové pracovní instrukce 
x   

 

V malých podnicích mají dva podniky systémy ISO 9001 a ISO 14001, jeden podnik 

má zaveden systém ISO 9001 a jeden podnik, resp. provozní závod, který se v MSK nachází a 

spadá pod Zákon o PZH [7] má ve svém provoze zavedeny organizační směrnice a normy, 

vnitropodnikové pracovní instrukce, ale pouze takových, aby se bezprostředně dotýkaly 

pracovních činnosti zaměstnanců, kteří v tomto provozním závodě pracují. 

U středních podniků mají oba podniky zavedeny systémy ISO 9001 a ISO 14001 a 

jeden z těchto podniků má ještě zaveden systém řízení ISO/TS 16949. 

Ve velkých podnicích jsou systémy řízení podobné. Většina podniků má zavedeny 

systémy ISO 9001 a ISO 14001 a OHSAS 14001, nebo jeho společným naplňováním 

systémem řízení IMS.  Jeden z podniků kromě uvedených systémů ještě disponuje systémem 

Responsible Care, jeden podnik naplňuje požadavky pro systém ,,Bezpečný podnik“ a jeden 

podnik má zaveden ještě systém ISO/TS 16949. V jednom podniku jsou zavedeny systémy 

ISO 14001 a OHSAS 14001, avšak doposud ještě nebyly certifikovány, i když požadavky pro 

PZH jsou řádně plněny. 

 

Umožňujete zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání? Jakou formou se 

dozvídají o těchto možnostech a kolik zaměstnanců využívá této možnosti dalšího 

vzdělávání? 

Vzdělávání zaměstnanců je důležitou součástí motivování zaměstnanců pro zvyšování 

osobní a pracovní kvalifikace a zaměstnavatel tak má možnost zvyšovat pracovní kvalifikaci 
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svých zaměstnanců. Vzdělání zaměstnanců, resp. možnost dalšího vzdělávání je zakotveno 

v zákoně č. 262/ 2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění. 

V malých podnicích jeden podnik další vzdělání zaměstnancům umožňuje, dva 

podniky umožňují zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání, ale pouze v rámci vykonávané 

profese nebo pracovní činnosti. Jeden podnik možnost dalšího vzdělávání neumožňuje. 

Podniky informují své zaměstnance o možnostech vzdělání na školeních a schůzkách, nebo na 

základě požadavků právních předpisů a nebo na základě požadavků vedoucího pracovníka. 

Pouze jeden podnik uvedl počet zaměstnanců, kteří možnost dalšího vzdělání využili a to 

pouze jeden, ostatní podniky počet vzdělávajících se zaměstnanců neuvedli. 

Oba střední podniky umožňují další možnost vzdělání. Jeden podnik však pouze ve 

vztahu k vykonávané profesi a na základě požadavků právních předpisů a vedoucího 

střediska. Druhý podnik má zaveden systém vzdělávání, zaměstnanci jsou informování na 

schůzkách a nástěnkách a jinak procesem vzdělávání procházejí všichni zaměstnanci v rámci 

pracovního zařazení např. způsoby nových metod práce, výukou angličtiny apod. Počet 

zaměstnanců využívajících možnost dalšího vzdělání oba podniky neuvedli. 

Ve velkých podnicích uvedlo sedm podniků zavedení systému vzdělávání, jeden 

podnik umožňuje systém vzdělávání v rámci BOZP, PZH a PO. U jednoho podniku nebylo 

možné rozhodnout o možnostech dalšího vzdělání.  

Z výsledků je patrné, že ačkoliv je vzdělávání zakotveno v Zákoníku práce, jeden 

zaměstnavatel tuto možnost neuskutečňuje a mnohé podniky umožňují pouze v rámci 

zvyšování profesní kvalifikace. 

 

Dochází při vnitřní kontrole nebo auditu k odchylkám od požadavků na systém 

řízení a uveďte prosím o jaké odchylky se jedná? (např. nedodržování zákonných 

postupů, nedodržování předpisů a pracovních postupů, nesplnění stanovených cílů a 

úkolů PZH...)?  

Kontrola a audit jsou posledním krokem pro zavádění a udržování systému řízení. 

Jednotlivé kroky tohoto systému zavedení a udržování systému řízení jsou znázorněny jako 

Obrázek 2. Nalezené odchylky pak dokazují skutečnost dalšího zlepšování. Dotazem na 

nalezené odchylky při auditech a vnitřních kontrolách zjišťujeme o jaké nalezené chyby se 

zejména jedná. 

U malých podniků dva z nich uvedly, že v jejich provozech nedochází k žádným 

odchylkám, ať už jde o nedodržování pracovních postupů nebo např. v organizačních 

záležitostech. Jeden podnik uvedl odchylky v rámci nesplnění stanovených cílů v rámci 
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ročního plánu investic a jeden podnik uvedl odchylky v rámci nedodržení pracovních postupů 

ze strany zaměstnance.  

Všechny střední podniky uvedly odchylky, a to v rámci nedodržení pracovních 

postupů nebo předpisů. 

U velkých podniků byly v pěti podnicích shledány nulové odchylky od zavedeného 

systému řízení. V dalších třech podnicích uvedli odchylky v oblasti řízení interní 

dokumentace a záznamů, kdy se jedná zejména o neaktualizaci právních předpisů a 

dokumentů, v jednom z těchto podniku porušení pracovních předpisů ohledně nepoužívání 

osobních ochranných pracovních pomůcek a v dalším podniku zpoždění a neplnění 

stanovených cílů. Jeden podnik uvedl sporadické odchylky.   

Z výsledků jsou patrné odchylky zjištěné během auditů a vnitřních kontrol zejména 

v oblasti neaktuálnosti dokumentace a záznamů nebo porušení pracovních postupů a předpisů. 
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12 Návrh opatření 

Během vyhodnocování dotazníků bylo zjištěno několik nedostatků, které mohou svým 

způsobem ovlivnit úroveň a funkčnost systému řízení PZH.  

Nejvýznamnějším zjištěným nedostatkem bylo minimální předkládání návrhů ke 

zlepšení nebo zajištěnější prevenci závažných havárií, kdy maximální počet zaměstnanců 

předkládajících návrhy k PZH bylo deset a to během dotazovaného období 3 let (údaje jsou 

uvedeny jako tabulka 8). U dvou podniků bylo stanoveno průběžné navrhování, ale 

nemůžeme rozhodnout o jakou frekvenci se jedná, zda jde o návrhy k PZH předkládané 

jednou ročně během školení, porad nebo při každodenní komunikaci s nadřízenými. Bylo také 

zjištěno, že jeden podnik předkládání návrhů k PZH nesleduje, což v tomto případě vede 

k závěru, že podnik nemá dostatečný přehled o aktivním přístupu k PZH. Opatřením by bylo 

zvýšení kontrol na pracovištích a provozech a debata se zaměstnanci o možnostech zvýšení 

PZH. 

Dalším nedostatkem bylo zjištěno nedostatečné možnosti vzdělávání. Celkově je 

tento nedostatek mírný, protože celkem osm podniků má zaveden systém vzdělávání nebo 

svým zaměstnancům umožňuje možnost dalšího vzdělání. Nedostatečným je shledáváno 

umožnění vzdělávání svých zaměstnanců, ale pouze v rámci vykonávané profesní činnosti 

nebo podle pracovního zařazení, nebo pouze vzdělávání v rámci BOZP, PZH nebo PO. 

Kritickým se pak jeví jeden podnik, který uvedl neumožňování dalšího vzdělávání svých 

zaměstnanců. Opatřením je zavedení systému vzdělávání jak v podniku, který svým 

zaměstnancům vzdělávání neumožňuje, tak i v podnicích, kteří umožňují vzdělávání pouze 

v rámci vykonávané profese, nebo BOZP a PZH. 

Mezi další nedostatky byly stanoveny nedostatečné způsoby podávání návrhů 

k PZH. Zaměstnanci mají nejčastější možnost podávání ústních návrhů na poradách, 

školeních nebo přes své nejbližší nadřízené. Pouze tři podniky mají zaveden proces způsobu 

podávání návrhů a jeden podnik uskutečňuje podávání návrhů pomocí schránek umístěných 

v provozech. Toto číslo je v porovnání s velikostmi podniků a počtem jejich zaměstnanců 

mizivé a nepřispívá k možnosti zlepšení PZH za pomocí návrhů zaměstnanců k PZH. 

Opatřením nebo zlepšením by bylo zavedení procesu způsobu podání návrhu. 

Další výtkou v zavedeném systému řízení PZH v podnicích je informování o 

vyhodnocení plnění úkolů PZH. Nejčastěji jsou zaměstnanci informováni prostřednictvím 

školení nebo porad. Z celkového počtu 15 podniků, účastnících se dotazníkového průzkumu, 

informují zaměstnance o výsledcích plnění úkolů pomocí vnitřní podnikové sítě (intranetu) 
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pouze čtyři podniky a jeden poskytuje tyto informace pomocí nástěnek umístěných v 

provozech. Jako nedostačující se ukazuje způsob jednoho podniku, který vyhodnocení plnění 

úkolů svým zaměstnancům pouze přečte. Ačkoliv není možné vytknout nezajištění 

informování zaměstnanců o výsledcích plnění úkolů PZH, bylo by vhodnějším způsobem 

informovat zaměstnance, právě pomocí vnitřních podnikových sítí nebo umístěním 

vyhodnocení plnění úkolů na nástěnky, aby měli zaměstnanci možnost toto vyhodnocení si 

např. stáhnout nebo v klidu přečíst. 

V oblasti aktivního přístupu zaměstnanců k prevenci závažných havárií se 

v celkovém zhodnocení (podle údajů stanovených jako tabulka 7) domnívá osm podniku, že 

je aktivnost jejich zaměstnanců spíše aktivní, pět podniků jí vnímá jako aktivní, v jenom 

případě nebylo možné rozhodnout a v jednom případě je podnik nakloněn spíše pasivnímu 

přístupu. Není možné zcela souhlasit s převážnou částí odpovědí podniků na aktivní a spíše 

aktivní přístup zaměstnanců, protože podle vyhodnocení otázky počtu předkládání návrhů ze 

strany zaměstnanců k PZH je aktivnost zaměstnanců spíše pasivní, zejména s ohledem na 

velikost podniku. Tedy čím větší podnik, tím menší aktivnost zaměstnanců. Samozřejmě je 

bráno v úvahu, že zaměstnanci jsou aktivní v rámci své pracovní činnosti a celkové 

bezpečnosti, pokud však bereme aktivnost zaměstnanců vůči PZH, je jejich aktivnost spíše 

pasivní. Opatřením nebo výhodnějším se jeví častější návštěvy pracovníka PZH na pracovišti 

nebo provozu a snaha debatovat o možnostech zlepšení PZH. 

U nalezených odchylek v rámci auditu a nebo vnitřní kontroly byly stanoveny 

odchylky zejména v rámci nedodržení aktualizace právních předpisů nebo dokumentů, či 

nedodržení pracovních postupů ze strany zaměstnance a neplnění stanovených úkolů a cílů. 

Tyto zjištění byly shledány jako reálné a zcela v normě s udržováním zavedeného systému 

řízení PZH, protože během pracovního procesu dochází např. k legislativním změnám, 

pracovně-právním změnám, změnám zaměstnaneckého poměru nebo zaměstnanců a na 

ustálení nových změn je potřeba čas. 

V rámci zavedeného systému řízení PZH došlo v celkem čtyřech podnicích ke vzniku 

skorohavárií nebo havárií. V rámci odpovědi byly nejčastější chyby shledány v chybě 

lidského činitele, technické a technologické chybě. Toto zjištění dokazuje neúplnou funkčnost 

zavedeného systému řízení PZH, avšak naplňuje proces neustálého zlepšování podle 

Demingova cyklu zlepšování uvedeného jako Obrázek 2. 

Zjišťováním dalších zavedených systému řízení bylo pro informační účel, zda 

podniky mají implementovány i jiné systémy řízení než systém řízení PZH a snaží se i o jiné 

možnosti zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci nebo systému kvality. Po vyhodnocení (uvedené jako tabulka 9) je patrné, že podniky 

mají zavedeny, nebo před zavedením systému řízení PZH, měly zavedeny systémy ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 nebo jeho integrovaný systém IMS. Pouze čtyři podniky mají 

zavedeny i jiné systémy řízení. Vzhledem k tomu, že nejčastěji uvedené systémy řízení 

naplňují ve své podstatě i systém řízení PZH, je tato skutečnost pouze orientační. Z hodnocení 

je patrné, že jeden podnik ve svém provozním závodě implementuje zejména organizační 

směrnice, normy a vnitropodnikové pracovní instrukce. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

sklad, ve kterém jsou zaměstnáni 2 zaměstnanci, můžeme posoudit tento systém jako 

dostačující.  

Informovanost zaměstnanců o identifikovaných rizicích a znalost postupů při 

možném vzniku nežádoucích situací shledává čtrnáct podniků jako dostačující a jeden podnik 

jako spíše dostačující. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci procházejí pravidelnými školeními, 

ročním testováním nebo i poruchovými cvičeními můžeme s těmito výsledky souhlasit.  

Všechny podniky se shodly na dostatečné a účinné oboustranné komunikaci jak na 

interní tak na externí úrovni. Jsou deklarovány v bezpečnostní dokumentaci, zajištěny 

firemními telefony a maily. S těmito výsledky je možné souhlasit. V uvedených odchylkách 

během vnitřních kontrol nebo auditů nebyly shledány problémy v této oblasti řízení 

komunikace. 
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13 Diskuse 

V Moravskoslezském kraji je v současnosti celkem 22 provozovatelů, kteří svou 

pracovní činnosti spadají od Zákon o PZH [7]. Tento zákon ukládá stanovených 

provozovatelům povinnost zavést a udržovat takový systém řízení prevence závažných 

havárií, který bude ve svém výsledku chránit jak zájmy provozovatele z hlediska bezpečnosti 

provozu a ochrany svých zaměstnanců, ale i přispívat k ochraně života a zdraví obyvatelstva, 

nacházejícího se v okolí, k ochraně životního prostředí nebo majetku.  

Zavedený systém řízení PZH má komplexně stanovit takové systémy ochrany, aby 

byly ochráněny všechny složky tohoto systému a zároveň byly propojeny tak, aby naplňovaly 

celkovou funkčnost tohoto zavedeného systému řízení a nastavily vysokou úroveň 

bezpečnosti a ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí. 

Funkčnost a úroveň zavedeného systému řízení PZH byla dotazována pomocí 

vytvořeného dotazníku, kterého se nakonec zúčastnilo 15 provozovatelů. Výsledky 

vyhodnocení jsou uvedeny v kapitole Vyhodnocení úrovně a funkčnosti zavedeného systému 

řízení a následné možnosti opatření u vybraných zjištěných nedostatků jsou popsány 

v kapitole Návrh opatření.  

Mezi nejčastější nalezené nedostatky patří minimální počet překládání návrhů 

zaměstnanců ke zlepšení nebo bezpečnější PZH, kdy bylo během 3 let předloženo maximálně 

deseti zaměstnanci návrh k PZH a zároveň můžeme konstatovat nízkou aktivnost 

zaměstnanců vůči PZH, ačkoliv byla provozovateli stanovena jako spíše aktivní. Dalším 

nedostatkem můžeme určit způsoby podávání návrhů, kdy je nejčastějším způsobem ústní 

podání na poradách nebo školeních. Jenom tři podniky mají zaveden proces způsobu podání 

návrhů k PZH. Možnost dalšího vzdělávání zajišťuje celkem osm podniků, pět podniků 

zajišťuje vzdělávání pouze v rámci vykonávané profese nebo v rámci BOZP nebo PZH. Jeden 

podnik však vzdělávání neumožňuje, což je překvapující, ačkoliv je vzdělávání zakotveno i 

v Zákoníku práce. Informovanost zaměstnanců o vyhodnocení plnění úkolů PZH je pomocí 

školení nebo na poradách, pouze pět podniků zveřejňuje toto vyhodnocení na vnitřní 

informační síti (intranetu) nebo na nástěnkách. 

Vyhodnocením dotazníků od provozovatelů, účastnících se dotazníkového průzkumu, 

a spadajících pod Zákon o PZH [7] je možné posoudit funkčnost zavedeného systému řízení 

PZH v MSK jako skoro spolehlivou, protože z vyhodnocení dotazníku nebylo u 80 % 

provozovatelů zaznamenáno ohrožení skorohaváriemi nebo haváriemi, které by funkčnost 

tohoto zavedeného systému ohrozily. Pouze ve třech podnicích byly, nejčastěji chybou 
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lidského činitele, zaznamenány události, které vedly ke skorohavárii nebo havárii a vyžádaly 

si změnu systému řízení PZH.  

V rámci hodnocení úrovně zavedeného systému řízení PZH můžeme úroveň ohodnotit 

jako spíše vysokou, protože nalezené nedostatky nebo odchylky zjištěné a uvedené výše v 

textu, nám tuto úroveň snižují. 
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14 Závěr 

V teoretické části byly popsány právní předpisy, zabývající se problematikou prevence 

závažných havárií a byly uvedeny změny mezi jednotlivými právními normami. Následně je 

popsáno zavádění a udržování systému řízení PZH, včetně stádia zavádění. Taktéž jsou 

zmíněny další systémy řízení, které mohou provozovatelé aplikovat do svého pracovního 

procesu a zvýšit tak ochranu obyvatelstva nebo životního prostředí. V další části jsou 

stanoveny požadavky na zpracovatele bezpečnostní dokumentace a v nástinu je uveden 

systém řízení PZH v Evropě. V poslední části teoretické práce je stanoven seznam podniků se 

zavedeným systémem řízení PZH v Moravskoslezském kraji a byly uvedeny podíly 

nebezpečných látek u těchto provozovatelů. 

V praktické části byla popsána analýza současného stavu a následně byla provedena 

metodou dotazníku. Tohoto dotazníku se nakonec zúčastnilo 15 provozovatelů, spadajících 

pod Zákon o PZH [7] a nacházejících se v Moravskoslezském kraji, a dále bylo provedeno 

vyhodnocení všech otázek, zabývající se jejich zavedeného systému řízení PZH. V další části 

byly stanoveny zjištěné nedostatky a uvedeny obecné možnosti nápravy nebo opatření.  

Vyhodnocením dotazníků na zavedený systém řízení PZH u provozovatelů v MSK 

bylo nakonec zjištěna funkčnost zavedeného systému řízení PZH jako skoro spolehlivá, 

protože u 80 % provozovatelů nebyly nalezeny nedostatky, které by vedly ke vzniku 

nežádoucích situací a které by měly za následek havárii. V rámci stanovení úrovně 

zavedeného systému řízení PZH byla ohodnocena jako spíše vysoká, protože nalezené 

nedostatky v oblasti počtu podávání návrhů zaměstnanci k PZH, možnostmi dalšího vzdělání 

nebo aktivitou zaměstnanců vůči PZH byla úroveň zavedeného systému řízení PZH snížena. 
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17 Příloha 

17.1 Příloha č. 1 

Mapa umístění provozovatelů zařazených do skupiny A nebo B dle Zákona o PZH [7]. 

 

Obrázek 3: Mapa umístění provozovatelů [2] 
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17.2 Příloha č. 2 

Náhled dotazníku rozeslaný pracovníkům PZH v podnicích spadajících pod Zákon o 

PZH [7]. 

Dotazník k implementovanému systému řízení prevence závažných havárií 

Dobrý den, 

 ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se 

zavedeného systému řízení prevence závažných havárií ve Vašem podniku. Cílem mé 

diplomové práce je zmapování situace implementovaných systémů řízení PZH 

v Moravskoslezském kraji a zhodnotit úroveň a funkčnost těchto systémů. Dotazník se skládá 

z několika otázek, které by neměly zabrat více než 15 minut Vašeho času. Výsledky mé práce 

budou uveřejněny na VŠB-TU Ostrava. Děkuji Vám předem za vyplnění o odeslání 

dotazníku. 

 

1. Uveďte prosím, kolik zaměstnanců pracuje ve Vašem podniku, resp. provozním 

závodě? 

Velikost podniku Počet zaměstnanců Vhodné zaškrtněte 

Malý podnik Menší než 50  

Střední podnik Menší než 250  

Velký podnik Větší než 250  

 

2. Je ve Vašem podniku zavedena účinná obousměrná komunikace a včasné předávání 

zpráv, nebo se domníváte, že tomu tak není, popř. uveďte důvody? 

 

3. Považujete externí komunikaci (komunikaci mezi Vašim podnikem a orgány státní 

správy, subdodavateli, firmami umístěnými ve Vašem podniku...) za dostatečnou? 

 

4. Domníváte se, že zaměstnanci mají aktivní přístup k PZH? 

Možnosti Vhodné zaškrtněte 

Ano  

Spíše ano  

Nerozhodně  

Spíše ne  

Ne  
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5. Jakým způsobem zaměstnanci podávají návrhy k prevenci rizik závažných havárií? 

 

6. Kolik zaměstnanců za poslední 3 roky předložilo návrh k prevenci rizik závažných 

havárií?  

 

7. Považujete informovanost zaměstnanců o identifikovaných rizicích na jejich 

pracovišti, znalost jejich postupů při vzniku nežádoucích situací za dostatečnou? 

 

8. Jak jsou zaměstnanci informováni o výsledcích vyhodnocení plnění úkolů prevence 

závažných havárií? 

 

9. Došlo i přes zavedený systém řízení PZH ke skorohaváriím nebo haváriím, které měly 

za následek změnu systému řízení PZH, popř. uveďte jaké příčiny stály za vznikem 

skorohavárie nebo havárie (např. technické, technologické, chyba lidského činitele, 

přírodní katastrofa apod.)? 

 

10. Jaké další systémy řízení jsou ve Vašem podniku zavedeny? 

 

11. Umožňujete zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání? Jakou formou se dozvídají o 

těchto možnostech a kolik zaměstnanců využívá této možnosti dalšího vzdělávání? 

 

12. Dochází při vnitřní kontrole nebo auditu k odchylkám od požadavků na systém řízení 

a uveďte prosím o jaké odchylky se jedná? (např. nedodržování zákonných postupů, 

nedodržování předpisů a pracovních postupů, nesplnění stanovených cílů a úkolů 

PZH...)?  

 

 


