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HZS Moravskoslezského kraje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu
s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2019.
1. Informace o kontrolách podle zákona o požární ochraně
V průběhu roku 2019 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního
dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob1 celkem 1 094
kontrolních akcí. Příslušníci na úseku prevence provedli 110 komplexních kontrol (KK), 742
tematických kontrol (TK) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 242 úkonů
předcházejících kontrole (ÚPK).
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Tabulka 1 – Počet provedených kontrol za rok 2019

Z celkového počtu 852 provedených komplexních kontrol a tematických kontrol bylo 320 kontrol,
u kterých byly zjištěny nedostatky a 521 kontrol bez nedostatků.
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Obrázek 1 – Počet kontrolních akcí za období 2013–2019
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Obrázek 2 – Počet kontrolních akcí za rok 2019
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Obrázek 3 – Kontroly a zjištění nedostatků v roce 2019
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Obrázek 4 – Kontrolní akce dle ÚO za rok 2019

1

Státní požární dozor, vykonávaný kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je
u fyzických osob prováděn dle § 35 písm. a) zákona o požární ochraně pouze v omezeném rozsahu plnění povinností
podle § 2 odst. 2 a § 7 zákona o požární ochraně.
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V rámci provedených kontrol byly nejčastěji zjištěnými nedostatky:
- nezabezpečení v potřebném množství a druzích věcných prostředků požární ochrany nebo
požárně bezpečnostních zařízení, příp. jejich neudržování v provozuschopném stavu,
- nevyhotovení předepsané dokumentace požární ochrany nebo neudržování této
dokumentace v souladu se skutečným stavem, příp. neplnění podmínek požární
bezpečnosti v ní stanovené,
- nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností,
- neumožnění a ztěžování výkonu státního požárního dozoru – např. nepředložením
požadované dokumentace,
- neprovádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně,
- nevytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržování volných
únikových cesta a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické
energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární
ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

1.1. Mimořádné kontrolní akce
Kontroly stanovené MV-GŘ HZS ČR
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen
„MV-GŘ HZS ČR“) stanovilo pro rok 2019 tři speciální kontrolní úkoly.
Provedení kontrol památkových objektů bylo zadáno MV-GŘ HZS ČR jako dlouhodobý (na období
let 2015–2019) kontrolní úkol „Kontroly kulturních památek“ se zaměřením na stav ochrany
kulturního dědictví před požáry a jejich účinky (vydáno pod č.j. MV-92341-1/PO-PRE-2015).
Kontrolní úkol vyplývá z usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 9. února 2015, číslo úkolu UVP
53/2015. Cílem kontroly je vyhodnotit stav plnění určených povinností na úseku požární ochrany
při vybraných činnostech provozovaných provozovateli/vlastníky v památkových objektech.
Informace a zjištění získaná vyhodnocením dlouhodobého kontrolního úkolu budou podkladem
aktualizace zprávy o stavu požární ochrany kulturního dědictví v České republice.
Bylo provedeno 16 tematických kontrol kulturních památek na území Moravskoslezského kraje.
Z tohoto počtu kontrol bylo 13 kontrol bez zjištěných nedostatků. U 3 kontrol byly zjištěny celkem
3 nedostatky.
Nad rámec zadaného dlouhodobého kontrolního úkolu bylo MV-GŘ HZS ČR stanoveno provedení
opakovaných kontrol památkových objektů. Navíc tedy bylo provedeno 21 opakovaných
tematických kontrol kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto počtu
kontrol bylo 18 kontrol bez zjištěných nedostatků. U 3 kontrol bylo zjištěno celkem 9 nedostatků.
V průběhu ledna 2019 bylo MV-GŘ HZS ČR stanoveno, v návaznosti na tragickou událost v Polsku,
kde došlo ke ztrátám na životech při provozování únikové hry, provedení mimořádných
tematických kontrol provozovaných činností typu únikových her.
Cílem kontroly bylo vyhodnotit stav plnění určených povinností na úseku požární ochrany při
provozování únikových her s důrazem na zajištění volného úniku osob, volné průchodnosti
komunikačních prostor a používání elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Zvláštní důraz byl
při kontrole kladen na zajištění úniku osob z prostorů konání hry.
Bylo provedeno 13 tematických kontrol únikových her na území Moravskoslezského kraje.
Z tohoto počtu kontrol byly 4 kontroly bez zjištěných nedostatků. U 9 kontrol bylo zjištěno celkem
16 nedostatků. Nejčastějšími nedostatky bylo nedodržování technických podmínek a návodů,
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neprovádění preventivních požárních prohlídek a užívání prostor v rozporu s kolaudačním
rozhodnutím.
Na konci měsíce května roku 2019 byl MV-GŘ HZS ČR vydán pokyn k provedení mimořádných
tematických kontrol zaměřené na prostory restauračních zařízení a heren v průběhu jejich
provozní doby – HAD hazard, alkohol a děti (dále jen „restaurační zařízení“). Kontroly byly
provedeny v restauračních zařízeních určených Policií ČR. Kontroly byly provedeny ve třech
sledech, a to v termínech 24.–30.06.2019, 26.08.–01.09.2019 a 04.–10.11.2019. Z celkového počtu
22 požárních kontrol byly v 7 případech zjištěny nedostatky. Celkem bylo při kontrolách zjištěno 16
porušení předpisů na úseku požární ochrany. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřilo
neoznačení čísla tísňového volání, neoznačení nouzových (únikových) východů, směrů úniků
a neprovádění kontrol přenosných hasicích přístrojů v pravidelných ročních intervalech.
Kontroly stanovené KŘ HZS MSK
Krajským ředitelstvím HZS MSK byly stanoveny dva speciální kontrolní úkoly.
První kontrolní úkol byl zaměřen na dodržování povinností stanovených předpisy na úseku požární
ochrany v supermarketech. V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 75 kontrol,
z tohoto počtu bylo u 14 kontrol zjištěno celkem 17 nedostatků.
Druhý mimořádný kontrolní úkol byl stanoven v průběhu roku a byl zaměřen na dodržování
povinností stanovených předpisy na úseku požární ochrany při zpracování druhotných surovin
(plastů). V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 18 kontrol, z tohoto počtu bylo
u 10 kontrol zjištěno celkem 21 nedostatků.
1.2. Postih právnických osob a podnikajících fyzických osob
V návaznosti na kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
u právnických osob (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO) byly za zjištěné nedostatky ukládány
správní tresty.
Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do
500.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného
požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající
z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru
může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající
z předpisů o požární ochraně.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním
nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a
odst. 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o požární ochraně“) změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí,
se uloží pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním
nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro
zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7
zákona o požární ochraně změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání
požárů, se uloží pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.
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V průběhu roku 2019 byla HZS MSK ve správním a přestupkovém řízení vydána tato rozhodnutí
(pravomocná):
 1 rozhodnutí vydané v nezkráceném správním řízení, jimž byla právnickým osobám
a podnikajícím fyzickým osobám uložena pokuta za přestupek na úseku požární ochrany
v celkové výši 50.000,- Kč,
 v příkazním řízení bylo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženo
celkem 15 pokut v celkové částce 357.000,- Kč,
 příkazem na místě pak bylo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženo
celkem 173 pokut v celkové částce 714.000,- Kč.

2. Informace o kontrolách podle zákona o prevenci závažných havárií
V působnosti Moravskoslezského kraje proběhly integrované kontroly dle 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), celkem u 18 provozovatelů. Kontroly byly
u jednotlivých provozovatelů zaměřeny na dodržování podmínek schválené bezpečnostní
dokumentace, plnění cílů v oblasti havarijního plánování a řízení rizik, kontrolu dokumentace
prevence závažných havárií, havarijního plánování a havarijní připravenosti a plnění úkolů
vyplývajících z vnějšího havarijního plánu a z Havarijního plánu Moravskoslezského kraje. Přehled
provedených kontrol, včetně termínů a kontrolních zjištění, je uveden v Tabulka 2.
ÚO
Frýdek-Místek

Karviná

Nový Jičín
Ostrava

Organizace
ENERGETIKA Třinec, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Linde Gas a.s., výrobní středisko Třinec
Biocel Paskov a.s.
Innogy Gas Storage, s.r.o., PZP Třanovice
PRIMAGAS s.r.o.
BOCHEMIE a.s.
TOPEK-Oil.cz, a.s.
Mölnlycke Health Care ProcedurePak, s.r.o.
ČEPRO, a.s.
Innogy Gas Storage, s.r.o., PZP Štramberk
Explosia a.s.
OKK, Koksovny a.s.
Linde Gas a.s., Ostrava
Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
(Liberty Ostrava, a.s.)
TAMEH Czech
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
DUKOL Ostrava, s.r.o.

Messer Technogas, s.r.o.

Termín kontroly
20.03. - 22.03.
27.03. - 29.03.
03.04. - 04.04.
10.04. - 12.04.
18.09. - 20.09.
06.03. - 08.03.
13.03. - 15.03.
24.04. - 26.04.
02.10. - 04.10.
26.06. - 27.06.
11.09. - 13.09.
17. 04.
15.05. - 17.05.
22.05. - 23. 05.

Kontrolní zjištění

Nebyly zjištěny
nedostatky

29.05. - 31. 05.
05.06. - 07.06.
12.06. - 14.06.
19.06. - 21.06.
-

Kontrola nebyla
provedena z důvodu
závažné havárie v areálu.

Tabulka 2 – kontroly provedené v roce 2019 podle zákona o prevenci závažných havárií
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3. Informace o kontrolách podle zákona o integrovaném záchranném systému
3.1. „Podlimitní“ provozovatelé nakládající s nebezpečnými látkami
Kontrola plnění opatření vyplývajících z § 23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proběhla na
území Moravskoslezského kraje celkem u 10 provozovatelů nakládajících s nebezpečnými látkami
(dále jen „podlimitní provozovatelé“). Kontroly byly zaměřeny na systém vyrozumění,
monitorování havárie, dokumentaci havarijního plánování, havarijní připravenost a plnění úkolů
vyplývajících z Havarijního plánu Moravskoslezského kraje. Přehled kontrol provedených v roce
2019 u „podlimitních“ provozovatelů je uveden v Tabulka 3.
ÚO
Bruntál

Organizace
Primagas Krnov

Erdrich Unformtechnik, s.r.o.

TS Krnov-Zimní stadion
Frýdek-Místek

Plzeňský prazdroj Pivovar Radegast
Multifunkční hala Polárka
Werk Arena
Werk Arena Treningová hala
Zimní stadion Orlová
Zimní stadion Český Těšín
Bidfood Czech Republic s.r.o.
Bidfood Opava s.r.o.

Karviná
Opava

Kontrolní zjištění
Nebyly zjištěny
nedostatky
Provozovatelem je
společnost Bodycote HT
s.r.o.
Kontrola nebyla
provedena z důvodu
změny provozovatele.
Kontrola je zařazena do
plánu kontrol na rok 2020.
Nebyly zjištěny
nedostatky

Nebyly zjištěny
nedostatky

Tabulka 3 – kontroly provedené v roce 2019 podle zákona o integrovaném záchranném systému

3.2. Kontroly u vlastníků stálých úkrytů
Kontroly staveb civilní ochrany se provádějí podle § 10 odst. 5 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní činnost byla zaměřena na kontrolu technického stavu stálých tlakově odolných úkrytů
(dále jen „SÚ“). V roce 2019 nebyl vyřazen z evidence HZS MSK na základě kontroly žádný SÚ.
Přehled provedených kontrol v roce 2019 u vlastníků SÚ včetně kontrolních zjištění je uveden
v Tabulka 4.
ÚO
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Ostrava

Počet kontrol
3
5
1
10

Kontrolní zjištění
Nebyly zjištěny nedostatky

Tabulka 4 – kontroly provedené v roce 2019 podle zákona o integrovaném záchranném systému u vlastníků SÚ

-7-

HZS Moravskoslezského kraje
4. Informace o kontrolách podle krizového zákona
V roce 2019 se kontroly realizovaly podle harmonogramu uvedeného v „Plánu kontrol na rok 2019
v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů“, který schválila Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje
na svém jednání 03.12.2018. Kontroly byly uskutečněny u vybraných obcí s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“), obcí, územních správních úřadů (dále jen „ÚzSÚ“) a právnických osob
podnikajících fyzických osob (dále jen „POaPFO“).
4.1. Kontroly ORP
Předmětem kontrol byla jak kontrola připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových
situací, tak kontrola zpracování plánu krizové připravenosti ORP jako právnické osoby zajišťující
plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu Moravskoslezského kraje (dále jen „Krizový plán
MSK“). Celkem byla provedena kontrola 9 ORP, při kontrolách nebyly shledány nedostatky.
4.2. Kontroly obcí
Předmětem kontrol bylo zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací včetně
zajištění opatření ochrany obyvatelstva. Celkem bylo provedeno 60 kontrol, u kterých nebyly
shledány nedostatky.
4.3. Kontroly ÚzSÚ a POaPFO
Kontroly byly zaměřeny především na zpracování plánu krizové připravenosti za účelem zajištění
plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu MSK, případně zabezpečení krizové připravenosti v
oblasti působnosti ÚzSÚ. Celkem bylo provedeno 9 kontrol, v jednom případě byla uložena
opatření k nápravě.
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