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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 2020.
1. Informace o kontrolách podle zákona o požární ochraně
V průběhu roku 2020 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního
dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob1 celkem 668 kontrolních
akcí. Příslušníci na úseku prevence provedli 71 komplexních kontrol (KK), 453 tematických kontrol
(TK) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 144 úkonů předcházejících kontrole
(ÚPK).
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Tabulka 1 – Počet provedených kontrol za rok 2019

Z celkového počtu 524 provedených komplexních kontrol a tematických kontrol bylo 229 kontrol,
u kterých byly zjištěny nedostatky a 295 kontrol bez nedostatků.
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Obrázek 1 – Počet kontrolních akcí za období 2014–2020
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Obrázek 3 – Kontroly a zjištění nedostatků v roce 2020
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Obrázek 4 – Kontrolní akce dle ÚO za rok 2020
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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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HZS Moravskoslezského kraje
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 2020 jeden speciální kontrolní úkol.
V průběhu června 2020 bylo GŘ HZS ČR stanoveno, na žádost České inspekce životního prostředí
(dále jen „ČIŽP“), provedení mimořádných tematických kontrol „Kontroly činností provozovaných
v zařízeních určených k nakládání s odpady“.
Cílem kontroly bylo vyhodnotit stav plnění určených povinností na úseku požární ochrany při
činnostech provozovaných v zařízeních určených k nakládání s odpady. Po vzájemné konzultaci GŘ
HZS ČR a ČIŽP bylo vytipováno několik objektů v rámci jejichž provozu dochází k rizikovým
činnostem, např. zpracování, drcení, spalování odpadů.
Bylo provedeny 2 tematické kontroly, z tohoto počtu byla 1 kontrola bez zjištěných nedostatků.
U druhé kontroly bylo zjištěno celkem 6 nedostatků – jednalo se o nevyhodnocení odstupové
vzdálenosti venkovní skládky odpadů, nezajištěné volné příjezdové komunikace, nezajištění
provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů, vnitřních hydrantů a požární nádrže
a nepředložení souhlasného stanoviska stavebního úřadu k provozu venkovní skládky odpadů.
Kontroly stanovené KŘ HZS MSK
Krajským ředitelstvím HZS MSK byl stanoven jeden speciální kontrolní úkol – kontroly dodržování
povinností na úseku požární ochrany provozovaných činností ubytování na internátech, kolejích
a domovech mládeže.
V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 15 kontrol, z tohoto počtu bylo u 9
kontrol zjištěno celkem 12 nedostatků.
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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.

V průběhu roku 2020 byla HZS MSK ve správním a přestupkovém řízení vydána tato rozhodnutí
(pravomocná):
• 3 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 75.000,- Kč,
• v příkazním řízení byly právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženy
celkem 6 pokuty v celkové částce 89.000,- Kč; a uložen 1 příkaz – napomenutí,
• příkazem na místě pak bylo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženo
celkem 83 pokut v celkové částce 284.500,- 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 14 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.
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ÚO

Organizace
ENERGETIKA Třinec, a.s.

Termín kontroly
30.09.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

08.10.

Frýdek-Místek

Karviná
Nový Jičín

Linde Gas a.s., výrobní středisko Třinec

neproběhla

Lenzing Biocel Paskov a.s.
RWE Gas Storage, s.r.o., PZP Třanovice
PRIMAGAS s.r.o.
BOCHEMIE a.s.
ČEPRO, a.s., sklad Sedlnice
RWE Gas Storage, s.r.o., PZP Štramberk

16.10.
14.09.
04.03. – 06.03.
11.03. - 13.03.
26.06.
11.09.

Explosia a.s.

09.09.

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

21.10. - 23.10.

Ostrava
OKK Koksovny, a.s.

neproběhla

Liberty Ostrava a.s.
MG Odra Gas, spol. s r.o.,
MG Odra Gas, spol. s r.o.,
DUKOL Ostrava, s.r.o.

20.05. - 22.05.
03.06. - 05.06.
10.06. - 12.06.
17.06. - 19.06.

Kontrolní zjištění
Nebyly zjištěny
nedostatky, nebyla
uložena opatření
k nápravě.
Zrušeno ČIŽP z důvodu
opatření proti šíření
onemocnění Covid-19.
Nebyly zjištěny
nedostatky, nebyla
uložena opatření
k nápravě.
Uloženo jedno opatření:
aktualizovat vnitřní
havarijní plán.
Nebyly zjištěny
nedostatky, nebyla
uložena opatření
k nápravě.
Zrušeno z důvodu
opatření proti šíření
onemocnění Covid-19.
Nebyly zjištěny
nedostatky, nebyla
uložena opatření
k nápravě.

Tabulka 2 – Kontroly provedené v roce 2020 podle zákona o prevenci závažných havárií

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 5 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
2020 u podlimitních“ provozovatelů je uveden v Tabulka 3.
ÚO
Bruntál

Frýdek-Místek

Organizace
Bodycote HT s.r.o. – zásobník amoniaku
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – Úpravna Vyšní
Lhoty
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – Úpravna Nová
Ves
Diema, s.r.o

Karviná
Nový Jičín

Správa sportovních a rekreačních zařízení – Zimní stadion Havířov
SAK Studénka – Zimní stadion Studénka
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Kontrolní zjištění
Nebyly zjištěny
nedostatky, nebyla
uložena opatření
k nápravě.
Zrušeno kvůli onemocnění
Covid-19 mezi
zaměstnanci podniku.
Zrušeno z důvodu
opatření proti šíření

HZS Moravskoslezského kraje
Opava

Hokejový klub Opava s.r.o. – Zimní stadion Opava
Pivovary Staropramen s.r.o. – Pivovar Ostravar

Ostrava
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. – SAREZA – Krytý
bazén Poruba

onemocnění Covid-19.
Nebyly zjištěny
nedostatky, nebyla
uložena opatření
k nápravě.
Uloženo jedno opatření:
zabezpečit varování
zaměstnanců a osob
ohrožených havárií
funkčním vnitřním
rozhlasem.

Tabulka 3 – Kontroly provedené v roce 2020 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 2020 bylo vyřazeno z evidence HZS MSK 17 SÚ. Přehled provedených
kontrol v roce 2020 u vlastníků SÚ včetně kontrolních zjištění je uveden v Tabulka 4.
ÚO

Počet kontrol

Frýdek-Místek

8

Karviná

5

Nový Jičín

0

Ostrava

0

Kontrolní zjištění
Z nevyhovujícího
technického stavu byl
vyřazen z evidence SÚ č.
8020113. Souhlas s mírným
využitím SÚ ev. č. 08020134,
08020135, 08020020 a
08020115.
Zjištěny nedostatky např.
výskyt spodní vody,
zkorodována výztuž,
nefunkční kanalizační ventily
apod.
Vyřazeno 15 SÚ z důvodu
změny účelu užívání stavby.

Z důvodu opatření proti
šíření onemocnění Covid-19
kontroly neproběhly.
Z důvodu opatření proti
šíření onemocnění Covid-19
kontroly neproběhly.
Vyřazen 1 SÚ z důvodu
změny účelu užívání stavby.

Vyřazené SÚ

Obec Palkovice (ev. č. 08020113).

Statutární město Havířov (ev. č. 08030120,
08030121, 08030122, 08030123, 08030124,
08030125, 08030126, 08030127, 08030129,
08030130, 08030131, 08030142, 08030143,
08030144, 08030145).

Statutární město Ostrava (ev. č. 08070454).

Tabulka 4 – kontroly provedené v roce 2020 podle zákona o integrovaném záchranném systému u vlastníků SÚ

4. Informace o kontrolách podle krizového zákona
V roce 2020 se kontroly realizovaly podle harmonogramu uvedeného v „Plánu kontrol na rok 2020
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 MSK na svém jednání
16. 12. 2019. Kontroly byly uskutečněny u vybraných obcí s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“), obcí, územních správních úřadů (dále jen „ÚzSÚ“) a právnických osob a podnikajících
fyzických osob (dále jen „POaPFO“).
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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 „KP MSK“).
Kontrola byla uskutečněna celkem u 4 ORP, v jednom případě byla uložena opatření k nápravě.
4.2. Kontroly obcí
Předmětem kontrol bylo zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací včetně
zajištění opatření ochrany obyvatelstva. Kontrola byla uskutečněna celkem u 63 obcí. U žádné
obce 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 KP MSK, případně zabezpečení krizové připravenosti v oblasti
působnosti ÚzSÚ. Celkem bylo uskutečněno 7 kontrol, ve dvou případech byla uložena opatření
k nápravě.
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