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ČÁST I ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU 

1. Identifikační údaje o provozovateli a o objektu 

a) Název a sídlo provozovatele 

OQEMA, s r.o. 

Těšínská 222 

PSČ 739 34 Šenov 

IČ: 639 88 186 DIČ: CZ 639 88 186 

tel./fax:+420 596831420 

e-mail: oqema@oqema.cz 

b) Název a adresa objektu 

OQEMA, s r.o. 

Obchodní sklad (OS) 

ul. Vítězství 120,  

PSČ 538 21 Slatiňany 

tel./fax: +420 469 773 763 / +420 469 777 700 

e-mail: oqema@oqema.cz 

c) Osoby oprávněné jednat jménem provozovatele: 

Ing. Oldřich Zahradník, jednatel  

(generální ředitel) 

adresa: Hraniční 18,  PSČ 736 01,Havířov - Životice 

mobil.: +420 603 577 477 

Ing. Alena Hadravová 

provozní ředitelka do 1.7.2020 

adresa: Komenského 32, PSČ 277 46, Veltrusy 

tel.:+420 469 669 145 

(mobil):+420 736 523 346 

e-mail: alena.hadravova@oqema.cz 

Stanislav Relich 

provozní ředitel od 1.7.2020 

adresa: Horní Bojanovice 13, PSČ 693 01, Hustopeče 

mobil: +420 734 517 929 

e-mail: stanislav.relich@oqema.cz 

 

 

 

mailto:oqema@oqema.cz
mailto:oqema@oqema.cz
mailto:alena.hadravova@oqema.cz
mailto:stanislav.relich@oqema.cz
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Ve věcech provozu obchodního skladu Slatiňany dále jedná 

David Bříza 

vedoucí provozu skladu 

adresa: Poličská 489, PSČ 539 01, Hlinsko 

mobil: +420 737 208 460 

e-mail: david,bříza@oqema.cz 

Jiří Šibrava  

Vedoucí výroby skladu 

adresa: 

mobil: 734782580 

e mail: jiri,sibrava@oqema.cz 

Podrobnosti ke společnosti OQEMA, s.r.o. viz přiložená kopie výpisu z obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38395 (příloha č. 1a k Bezpečnostní 
zprávě).  

2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na 
vypracování bezpečnostní zprávy. 

Ing. Jan Tenora 

Projekty PO, s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno 
Tel./Fax: +420 545 173 539 (tel) 
E-mail: info@projektypo.cz 
IČO: 48907898 

3. Údaje o činnosti a zaměstnancích 

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem, 

Podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 
38395, je předmětem podnikání obchodního skladu Slatiňany: 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 
2 a 3 zák.č.455/91 Sb.), 

 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 
oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, 
karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 
a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, 

 výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, 
zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující. 

Výpis z obchodního rejstříku je předmětem přílohy č. 1 k bezpečnostní dokumentaci. 

Pro výkon a provádění jednotlivých činností vymezených výpisem z obchodního rejstříku má 
fy OQEMA, s.r.o. k dispozici všechna potřebná povolení a oprávnění vyžadovaná 
živnostenským zákonem (živnosti, koncese), stavebním zákonem a dalšími specifickými 
právními předpisy. 

Předmětem činnosti v OS Slatiňany není chemická výroba, provozovaná skladovací zařízení 
a související činnosti nepodléhají zákonu o integrované prevenci. 

mailto:briza.david@oqema.cz
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b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná data k výstavbě, 
rekonstrukcím a změnám provozu 

Firma EURO-Šarm spol. s r.o., (nyní OQEMA, s.r.o.) vznikla v roce 1992. Zápis do obchodního 
rejstříku byl proveden 20. srpna 1992.  

Společnost OQEMA. s.r.o. (dříve EURO-Šarm spol. s r.o.) jako distributor CHLS dnes působí 
v České republice a na Slovensku (dceřinou společností je OQEMA, s.r.o. Slovakia(dříve 
Slovchema)). V České republice má sklady v Plzni, Slatiňanech, Šenově a Sokolově. 

Provozovna v Sokolově, vedle skladování a distribuce CHLS, zabezpečuje také výrobu směsí 
na bázi kyseliny peroxyoctové, výrobu čistého peroxidu vodíku a výrobu kyseliny octové. Tato 
provozovna je ve smyslu zákona o PZH zařazena jako objekt skupiny A. Provozovna Sokolov 
má zpracovanou samostatnou bezpečnostní dokumentaci a schválen Bezpečnostní program. 

Ke vstupu zahraničního partnera do firmy došlo v roce 2011 a to na základě projektu přeměny 
formou vnitrostátní fúze sloučením ze dne 16. 05. 2011. Společnost EUROŠarm spol. s r.o., 
se stala součástí skupiny Overlack AG (nyní všechny závody vystupují pod jménem OQEMA). 
OQEMA, s.r.o. je dnes významná obchodní společnost, jejíž hlavní činností je skladování 
a distribuce zboží, kterým jsou chemické látky a směsi (CHLS). Centrála společnosti OQEMA 
je umístěna v Šenově, celorepublikově zaměstnává cca 99 zaměstnanců. 

Vlastní areál OS ve Slatiňanech byl firmou OQEMA, s.r.o., zakoupen v roce 1999 od správce 
konkursní podstaty firmy AIM a.s. Pardubice. 

Z historického hlediska zde má skladování NCHLS dlouholetou tradici – přesné počátky 
skladování nejsou současnému majiteli známy. Podle dostupných informací zde na počátku 
90-tých let provozoval skladování s. p. Chemie (vznikl patrně transformací podniku Chema), 
později akciová společnost AIM Pardubice. Bližší údaje o výstavbě původního skladu, 
rekonstrukcích a změnách provozu v tomto období nejsou současnému majiteli k dispozici. 

Firma OQEMA, s.r.o., provedla v minulých letech několik úprav a rekonstrukci areálu, s další 
stavební činností se počítá v budoucnosti. K datu zpracování této bezpečnostní dokumentace 
proběhly následující stavební úpravy: 

 částečná modernizace odkanalizování, výstavba nové kanalizace, napojení 
dešťových vod na veřejnou kanalizaci (2008), 

 realizace části nové komunikace umožňující průjezd areálem OS mezi oběma 
hlavními vjezdy, 

 modernizace a rekonstrukce skladových objektů – je postupně realizována v pěti 
etapách, z nichž byly doposud realizovány tři. Zbývající etapy mohou v budoucnu 
rozděleny na více částí s ohledem na zachování provozu po celý čas přestavby 

I. etapa modernizace OS (2012) zahrnovala: 

- SO 02 Sklad pevných chemikálií a hořlavin III.a IV. třídy, 

- SO 03 Příjem a sklady speciální chemie + technické a sociální zázemí.  

Po dokončení stavby I. etapy došlo k přesunu skladovaných pevných chemických látek 
a směsí (CHLS) z části starých skladů a skladovacích ploch do nového skladu. Tyto uvolněné 
staré stavební objekty byly postupně odstraněny demolicí, sanovány a plochy využity pro 
realizaci II. etapy modernizace OS. 

II. etapa modernizace OS (2013) zahrnovala: 

-SO 04 (Expediční hala),  

-SO 05 (Skladování a stáčení hořlavých kapalin včetně stáčení ŽC a AC). 
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III. etapa  Modernizace OS (2017) 

Realizována výstavba novostavby skladovací haly pro skladování chemikálií a žíravin 
a skladování prázdných obalů. 

SO 06 – Sklad chemikálií a žíravin 

 DSO 06.1 - Uzavřený sklad chemikálií, 

 DSO 06.2 - Otevřený sklad chemikálií, 

 DSO 06.3 - Zpevněná plocha pod skladovací nádrže. 

2018 

1.1.2018 došlo ke změně názvu společnosti EURO-Šarm spol. s.r.o. na OQEMA, s.r.o. 
Veškeré ostatní skutečnosti, jako je sídlo, IČ, DIČ nebo čísla bankovních účtů, zůstávají 
nezměněny.  

OQEMA, s.r.o. je držitelem certifikátu EMS dle ČSN EN ISO 14 001:2005 uděleným pod 
č. DQS-14001/04/71 certifikačním orgánem DQS Czech s.r.o., vydaným 22. 5. 2015 
s platností do 22.05.2018. 

Společnost je rovněž držitelem certifikátu GMP+ pro výrobu, obchod a služby (krmné 
suroviny), který byl udělen společností TÜV SÜD Management Service GmbH  Management 
v dubnu 2015 a dále mezinárodně uznávaného osvědčení Responsible Care – odpovědné 
podnikání v chemii, které bylo uděleno dne 22.09.2011  Svazem chemického průmyslu ČR. 
Certifikáty a osvědčení RC viz příloha č. 2. Certifikáty jsou rovněž dostupné na www.oqema.cz. 

c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách. 

Provoz OS skladu Slatiňany je dvousměnný. Kromě přímé obsluhy provozu skladu jsou zde 
administrativně-technická pracoviště oddělení nákupu a prodeje, logistiky. 

Stav zaměstnanců k 1.1.2018 

Celkem   51 zaměstnanců 
z toho: 
kancelář doprava  4 zaměstnanci 
řidiči    4 zaměstnanci 
nákupní oddělení  7 zaměstnanců 
prodejní oddělení  9 zaměstnanců 
administrativa provozu 7 zaměstnanců 
vedení skladu   5 zaměstnanci 
manipulační dělníci  17 zaměstnanců 
údržba    2 zaměstnanec 
na ranní směně  42 zaměstnanců 
z toho přímo v provoze 15 zaměstnanců 
na odpolední směně  4 zaměstnanci 
z toho přímo v provoze 4 zaměstnanci 

Průměrný počet zaměstnanců dodavatelských firem: 
Vrátný - externí zaměstnanec 4 vrátní – službu drží 1 zaměstnanec 
(vrátnice je v provozu 24 hodin) 
Úklid – externí zaměstnanec  3 zaměstnanci 
Průměrný počet zákazníků: 
Příjem zboží    4 – 8 TNA/den 
Rozvoz    20 - 46 NA/den (max. počet – letní období) 
Počet osob v areálu je max. 60. Vstupy a výstupy eviduje průběžně vrátný. Provozní doba je 
6 – 19,30 hod. Na vrátnici je stálá služba 24 hodin denně. 

http://www.oqema.cz/
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ČÁST II POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI 
BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY 

1. Technický popis objektu 

1.1. Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti 
zařízení v rozsahu odpovídajícím charakteru a míře rizika závažné havárie. 

Areál OQEMA, s.r.o. ve Slatiňanech slouží dlouhodobě jako centrální distribuční sklad 
obchodovatelného zboží. Tímto zbožím jsou chemické látky a směsi (CHLS) v pevné 
a kapalné formě. S plynnými CHLS firma neobchoduje.  

Z hlediska obchodovatelného zboží jsou skladované CHLS  členěny na: 

 anorganické látky (kapalné), 
 organické látky (kapalné), 
 hořlavé kapaliny, 
 kyseliny, louhy, chlornany, 
 pevné látky a speciální chemie (zboží speciální chemie tvoří především suroviny 

pro kosmetiku, potravinářství a krmiva). 

Z těchto CHLS (obchodovaného a skladovaného zboží) je ve smyslu chemického zákona jen 
část klasifikována jako nebezpečné chemické látky a směsi (NCHLS) a jen část z nich pak 
podléhá přímo dikci zákona o PZH.  

Objekt OQEMA, s.r.o. se rozkládá na východním okraji města Slatiňany ve směru na obec 
Orel (cca 400 m od areálu východním směrem), areál navazuje na komunikaci II/358, na kterou 
je komunikačně napojený třemi vjezdy. Areál objektu společnosti OQEMA, s.r.o. je od 
občanské zástavby Slatiňan oddělen železniční tratí.  

Objekt je členěný na následující SO (stavební objekt) a zařízení: 

SO 02 sklad CHLS se dále dělí na: 

- část určenou pro pevné anorganické substráty s úhrnnou kapacitou 1 900 t, 
- část určenou pro organické substráty se zabezpečením, které z požárního hlediska 

umožňuje skladování kapalných hořlavých látek III. a IV. třídy a pevné chemie 
(potravinářské, krmné a kosmetické) s úhrnnou kapacitou 770 t. 

SO 03 sklad CHLS 

Zateplené boxy pro pevnou chemii s kapacitou 144 t pro pevnou chemii nebo zboží v originál 
obalech a 48 t pro pevné toxické látky. Objekt SO 03 zahrnuje i část administrativní, kde sídlí 
provoz a doprava. 

SO 04 expediční hala 

Hala je určena pro expedici zboží - manipulace je prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků 
a paletových vozíků. V hale není umístěno žádné technologické zařízení.  

SO 05 – sklad hořlavých kapalin (sklad hořlavých kapalin I. až IV. třídy a organických látek). 

SO 05.5 podzemní sklad hořlavých kapalin v dvouplášťových podzemních zásobnících 
(6 vícekomorových zásobníků). 

 

 

 



Bezpečnostní zpráva, OQEMA, s r.o. 

 

 

10 

 

SO 05.1 zahrnuje boxy (s následujícím využitím): 

- boxy (místnosti) 104 a 105 pro hořlaviny I. třídy, 

- box (místnost) 103 pro hořlaviny II. třídy, 

- box (místnost) 102 zateplený pro hořlaviny II. třídy, 

- box (místnost) 101 pro hořlaviny III. a IV. třídy, 

- box (hala) 106 pro organické látky (a hořlaviny III. a IV. třídy), 

- místnost 107, plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů. 

SO 05.4 nové stáčecí místo pro stáčení hořlavých kapalin ze ŽC a stáčení hořlavých kapalin 
z AC a plnění hořlavých kapalin do AC. 

SO 06 – Sklad chemikálií a žíravin 

Jedná se o novou skladovací halu sloužící pro skladování hotových výrobků v přepravních 
obalech a pro umístění prázdných přepravních obalů. Objekt SO 06 je rozdělen na dva dílčí 
stavební halové objekty DSO 06.1 a DSO 06.2, umístěné do tvaru písmene L. 

 DSO 06.1 - Uzavřený sklad chemikálií, 

 DSO 06.2 - Otevřený sklad chemikálií, 

Skladovací hala je rozdělena na tři části: zateplený a temperovaný sklad, uzavřený netopený 
sklad a otevřený sklad. 

1. Zateplený sklad: skladovací plocha 102 m2, max. skladovací kapacita 80 ks IBC 
kontejnerů. 

2. Uzavřený sklad: skladovací plocha 432,4 m2, max. skladovací kapacita 380 ks IBC 
kontejnerů. 

3. Otevřený sklad: skladovací plocha 830,4 m2, max. skladovací kapacita 632 ks IBC 
kontejnerů plných, ev. 1264 prázdných kontejnerů. 

Uzavřený zateplený sklad slouží k uskladnění chemikálií s vyšší teplotou tuhnutí v přepravních 
kontejnerech o velikosti 1m3(nebo 60l PE soudek). Uzavřený sklad slouží ke skladování 
chemikálií a žíravin v přepravních obalech a otevřený sklad slouží dle potřeby pro uskladnění 
chemikálií a žíravin v přepravních obalech anebo prázdných přepravních obalech. Ve 
skladovacích halách neprobíhá manipulace s chemikáliemi, pouze jejich skladování. 

Stavební řešení 

Haly mají železobetonový skelet se sedlovými střechami s mírným spádem. Hala objektu SO 
06 navazuje na obvodový svislý plášť hal SO 04 a SO 05. Objekt SO 06 je jednopodlažní 
o výšce k hřebeni 8,345 m od +-0,00 s vyvýšenou podlahou nad terénem. 

Objekt DSO 06.1 je uzavřený sklad chemikálií o půdorysných rozměrech 30,51 x 18,46 m. 
Objekt DSO 06.2 je částečně otevřený sklad chemikálií o půdorysných rozměrech 24,23 x 
35,59 m. Objekty DSO 06.1 a DSO 06.2 jsou prefabrikované železobetonové haly se 
sedlovými střechami s mírným spádem. Výška hal v hřebenu je 8,10 m, resp. 8,14 m. Podlaha 
haly je železobetonová z drátkobetonu, vyvýšená cca 1,2 m nad okolní upravený terén. 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet s různými moduly jak v podélném tak 
příčném směru. Železobetonová skeletová konstrukce je přizpůsobená na zrealizovanou II. 
etapu výstavby objektu SO 04 a SO 05. Opláštění haly je provedeno ze železobetonových 
sendvičových panelů tl.280mm, složených z vnější železobetonové moniérky tl. 60 mm, 
tepelné izolace polystyrénem tl. 100 mm a nosného železobetonového panelu tl. 120 mm. 
Nosná sloupová konstrukce je z železobetonových sloupů průřezu 500/500 mm, resp. 400/500 
mm které vynáší železobetonové průvlaky. Vlastní založení objektu je na pilotách 
se základovými hlavicemi s kalichem. 
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Zastropení haly je železobetonovými dutinovými panely Spirol, na kterých je položena tepelná 
izolace polystyrén tl. 100, tl. 140 mm v místě topeného skladu, s nakašírovaným živičným 
pásem a vrchní živičnou modifikovanou krytinou. Hala je prosvětlena 6 ks neotvíratelnými 
obloukovými polykarbonátovými světlíky. 

Tyto prostory jsou nevytápěné, pouze část objektu je vytápěná a to na teplotu +25°C 
teplovodní saharou. V obvodovém plášti se nenachází žádné okenní ani dveřní otvory. 

SO 6.3 Zabezpečené a zpevněné plochy 

 DSO 06.3 - Zpevněná plocha pod skladovací nádrže. 

Objekt DSO 06.3 je zabezpečená plocha pod skladovací nádrže o půdorysné ploše 22.545 x 
13,5 m. 

Plochy se nachází v zadní části areálu, kde je umístěna váha pro nákladní automobily a plocha 
pro odstavení nástaveb nákladních automobilů. 

Zabezpečená manipulační plocha je železobetonová nepropustná s povrchem odolávajícím 
manipulovaným chemikáliím, ohraničená kanálky napojenými na chemickou kanalizaci 
v areálu. 

Zpevněná plocha v zadní části areálu je panelová plocha napojená na stávající zpevněné 
plochy. Odvodnění této plochy je vsakováním do okolního volného terénu. 

MP 22 Zastřešená skladovací a manipulační rampa. 

 v severní a jižní části MP 22 jsou skladovací nádrže žíravin s celkovou kapacitou 680 t,  
 ve střední části jsou skladovány žíraviny v kontejnerech IBC s celkovou kapacitou 50 t, 
 samostatně, v jižní části MP 22 jsou umístěny dvouplášťové skladovací nádrže hořlavin 

I. třídy s celkovou kapacitou 90 t. 

MP 21. Nezastřešená manipulační plocha. 

Manipulační plocha slouží pro stáčení kyselin a současně slouží jako sklad žíravin převážně 
v kontejnerech IBC s celkovou kapacitou 300 t. Plocha je vyspádovaná do havarijní 
neutralizační jímky o objemu 2 x 25 m3. 

MP 23. Nezastřešená manipulační plocha.  

Manipulační plocha sloužící pro reklamované zboží -zboží v sudech a kontejnerech.  

Sklad speciálních žíravin č.16. 

Specifický sklad pro skladování látek s kapacitou 9 tun. 

Sklad odpadů č.17. 

Skladování odpadů a reklamací. 

Stáčecí místo ze železničních cisteren S1. 

Místo pro stáčení kyselin a chlornanu sodného z železničních cisteren navazuje (sousedí) 
s MP 21. 

Součástí areálu je dále úložiště prázdných kontejnerů, nová a stará administrativní budova, 
kde sídlí prodej a nákupní oddělení. 

Sklad LPG 

Sklad tlakových lahví pro vysokozdvižné vozíky. Ocelové klece – 1x na plné lahve (á 10 kg) 
a 1x na prázdné láhve. 
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1.1.1. Přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj 
objektu a plán okolí s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, který 
by odpovídal možným následkům závažné havárie. Na mapách se zřetelně vyznačí 

a) přístupové a únikové cesty z objektu – v objektu není souhrnný evakuační plán, pro 
jednotlivé objekty jsou zavedeny dílčí evakuační plány – viz příloha č. 3 k bezpečnostní zprávě. 

b) ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce – vnitroareálové 
komunikace včetně výjezdu z objektu v případě havárie jsou uvedeny v evakuačních plánech 
- viz příloha č. 3. Napojení na okolní komunikace je uvedené v přehledné situaci objektu – 
příloha č. 4 k bezpečnostní dokumentaci. 

c) okolní stavby (např. průmyslová i občanská zástavba)  

Informace o okolních stavbách jsou součástí kap. „2.1 Informace související s demografickými 
a geografickými charakteristikami“ této části dokumentace.  

d) infrastruktura (např. nemocnice, školy, komunikace) 

Informace o okolní infrastruktuře jsou součástí kap. „2.1 Informace související 
s demografickými a geografickými charakteristikami“ této části dokumentace.  

e) území chráněná podle jiných právních předpisů 

Informace o územích chráněných podle zákonů v oblasti životního prostředí jsou uvedená 
v části „2.1.1 Popis okolí objektu a životního prostředí“ této části dokumentace. 

1.1.2. Plány v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou zřetelně vyznačeny objekt jako celek 
a jeho jednotlivé části, zejména vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty apod. 

Objekt, jeho jednotlivé části, vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty, apod. jsou 
souhrnně uvedeny v příloze č. 1 k operativní kartě areálu společnosti OQEMA, s.r.o. 
V bezpečnostní dokumentaci se jedná o přílohu č. 5. 

1.1.3. Plány objektu v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou vymezena místa činnosti 
v objektu, včetně hlavních skladovacích míst a výrobních zařízení s nebezpečnými 
látkami, ukazující 

a) umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně schémat úložišť 
nebezpečných odpadů, 

Viz Příloha č. 1 k operativní kartě – celkový pohled, příloha č. 5 k bezpečnostní dokumentaci. 

b) obvyklé umístění automobilových a železničních cisteren s nebezpečnými látkami 
a místa manipulací s nimi, 

Lokalizace stáčišť je uvedena v příloze č. 4 Situace přehledná. Stáčiště S2 není a nebude 
v provozu.  

c) vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a jejich jednotlivými částmi, 

Je uvedeno v příloze č. 4 Situace přehledná. 

d) technologickou infrastrukturu objektu, např. potrubí a nádrže, manipulační místa, 
hlavní kanalizační systémy, případné vodní útvary a vodoteče, 

Je částečně uvedeno v příloze č. 4 Situace přehledná a dále v příloze č. 9. 

Technologická infrastruktura objektu je řešena v rámci technologických schémat, která jsou 
součástí stavební dokumentace etap rekonstrukce areálu. 
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e) únikové cesty ze zařízení a uvnitř objektu, 

Viz příloha č. 3 k bezpečnostní zprávě - Evakuační plány. 

f) místa určená k řízení technologického procesu a významná místa infrastruktury 
objektu. 

Je řešeno v rámci technologických schémat, která jsou součástí stavební dokumentace etap 
rekonstrukce areálu (Universe I spol. s r.o., Rekonstrukce skladu Slatiňany-II. etapa, 2012, III 
etapa 2017). 

 

1.2. Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu. 

1.2.1. Seznam a popis umístěných nebezpečných látek, včetně nebezpečných látek 
v automobilových a železničních cisternách, a jejich rozčlenění do kategorií 

a) suroviny, 
b) meziprodukty, 
c) hotové výrobky, 
d) vedlejší produkty, 
e) odpadní a pomocné produkty, 
f) produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů. 

Společnost OQEMA, s.r.o. se zabývá nákupem a prodejem řady chemických látek a směsí 
(CHLS). Areál OS ve Slatiňanech je distribučním skladem, kam jsou CHLS přiváženy po 
železnici a nákladními automobily jako zboží, jsou zde krátkodobě skladovány a následně 
expedovány zákazníkům.  

V rámci OS je nakládáno v linii nákup – skladování – prodej - expedice s poměrně širokým 
sortimentem látek a směsí, který se řídí požadavky trhu.  V OS Slatiňany se firma OQEMA, 
s.r.o. nezabývá přímo chemickou výrobou CHLS, výrobní charakter má jen úprava 
koncentrace některých CHLS ředěním a míšení některých komodit bez chemické nebo 
biologické reakce.   

Proto také členění těchto látek, na suroviny, meziprodukty, hotové výrobky, vedlejší produkty 
a produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů, není relevantní. 

Z hlediska přehlednosti a praktické použitelnosti nelze uvádět vyčerpávající seznam všech 
látek (zboží - CHLaS), se kterými je v areálu OS nakládáno.  

Přehled chemických látek a směsí spadajících pod působnost zákona o prevenci závažné 
havárie (zpracovaný dle Návrhu na zařazení) je uvedený v části III bezpečnostní zprávy, 
tabulka č. 1. 

1.2.2. Množství umístěných nebezpečných látek, včetně množství nebezpečných látek 
v automobilových a železničních cisternách. 

Množství chemických látek a směsí spadajících pod působnost zákona o prevenci závažné 
havárie (zpracovaný dle Návrhu na zařazení) je uvedený v části III bezpečnostní zprávy, 
tabulka č. 1. 

Údaj o nejvyšším skladovaném množství uvedený v tabulkách u jednotlivých látek je součtem 
maximálního výskytu těchto látek, které se ve skladu mohou vyskytovat v jednom okamžiku 
současně, při maximálním plnění zásobníků, na železniční vlečce a ve skladovacích obalech 
na manipulačních plochách.  

Při porovnání těchto údajů s údaji o skladovacích kapacitách je zřejmé, že prakticky nemůže 
ve skladu dojít ke kumulaci všech uváděných maximálních množství. 
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1.2.3. Identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, název podle nomenklatury 
IUPAC, je-li k dispozici, chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, 
klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi). 

Tyto informace jsou uvedeny v části III bezpečnostní zprávy (Posouzení rizik závažné 
havárie), tab. 1. 

1.2.4. Údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní 
specifické vlastnosti). 

Tyto informace jsou uvedeny v části III bezpečnostní zprávy (Posouzení rizik závažné 
havárie), v kap. 2.1. 

1.2.5. Vypouštění, zadržování, opětovné použití, materiálové využívání nebo odstraňování 
odpadů 

Při provozu OS jsou produkovány: 

- pevné odpady ve vyhrazeném skladu, 
- odpadní tekuté CHLS jsou shromažďovány v sudech nebo IBC kontejnerech. 

Odpady mohou vznikat při havárii (protržení pytle, vysypání sudů). Kategorizace a zařazení 
uvažovaných odpadních látek vznikajících při provozu dle vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů. 

Tabulka 1 - Produkované odpady 

Název odpadu 
 

Kód druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání 
 

Jiná organická rozpouštědla 07 01 04 N odstranění 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O/N využití 

Plastové obaly 15 01 02 O/N využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O/N využití 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 
 

N 
 

odstranění 
 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 

15 02 02 
 

N 
 

odstranění 
 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O odstranění 

Odpady jsou předávány specializovaným firmám k odstranění a zneškodnění. S odpady je 
nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 

1.2.6. Vypouštění a úprava odpadních plynů. 

Veškeré procesy, kde by mohlo dojít k úniku odpadních plynů, jsou opatřeny absorpcí nebo 
rekuperací, jedná se o: 

- provozní zásobníky kyseliny chlorovodíkové- je instalován absorbér pro záchyt par při 
stáčení ze železniční cisterny, 

- při plnění a stáčení hořlavých kapalin z a do cisteren je instalována rekuperace par.  
- při plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů je prováděn odtah par přes adsorpci. 

V rámci modernizace OS jsou pro vytápění objektů instalovány balené plynové kotelní 
jednotky (spalování zemního plynu) s vyvedením spalin nad střechy objektů. 
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V průběhu realizace I. a II. etapy byly instalovány 4 samostatné kotelny: 

- K1 (s ohřevem TUV) jmen. výkon 40 kW na staré AB, 
- K2 (s ohřevem TUV) jmen. výkon 2x20 KW, 8x10xKW sahary na temperování skladu 

SO 02 - SO 03, 
- K3 ( s ohřevem TUV) jmen. výkon 25 kW na AB u bývalé vrátnice 
- K4 jmen. výkon 40 kW  pro SO 05 

 
1.2.7. Ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze. 

V OS Slatiňany se firma OQEMA, s.r.o. zabývá především skladování a distribucí. Výrobní 
charakter má jen úprava koncentrace některých CHLS ředěním a míšení některých komodit 
bez chemické nebo biologické reakce. Mísení a ředění probíhá v přepravních obalech na 
zabezpečených manipulačních plochách.  

1.3. Informace o technologii 

a) postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení, 

Postup skladování a vyskladnění zboží (CHLS) je možno znázornit následujícím jednoduchým 
blokovým schématem: 

 

Příjem zboží, 
vykládka, 
stáčení  

Skladování 
 

Kompletace 
 

Expedice, 
nakládka, 

plnění 

Schémata technologických zařízení jsou součástí projektové dokumentace rekonstrukce 
jednotlivých etap. 

b) popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a dalšího 
vybavení, 

Seznam zařízení významných z hlediska bezpečnosti, resp. seznam posuzovaných zařízení 
(jednotek) je součástí části III bezpečnostní zprávy (Posouzení rizik závažné havárie), tab. 2. 

c) charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu (parametry - hodnoty 
veličin) v běžném a mimořádném provozu, 

V areálu OS neprobíhají činnosti s charakterem chemické výroby – jedná se pouze 
o skladování (příjem zboží, uskladnění, skladování, příprava zboží k expedici (kompletace 
zakázky), expedice zboží (CHLS). Na přání zákazníka je možné u některých komodit provádět 
úpravy koncentrace (ředěním). V omezené míře je také možná příprava jednoduchých směsí 
(bez chemické nebo biologické reakce). 

Skladování probíhá za běžných teplot okolí, v některých případech (u zboží kde je předepsána 
min. teplota skladování) jsou místnosti skladu / boxy temperovány. 

Manipulační operace probíhají v chráněných prostorách skladovacích hal a částečně 
venkovním prostředí za běžných klimatických podmínek (venkovní manipulace jsou při 
mimořádných klimatických podmínkách přerušeny). 

d) parametry chemických látek - vlastnosti a chování za normálních a mimořádných 
podmínek, 

V rámci OS je skladována řada NCHLS jak kapalných tak pevných. Ve všech případech jde o 
látky, které jsou za běžných podmínek stabilní, nepodléhají samovolnému rozkladu, 
polymeraci nebo jiným přeměnám. 
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Klasifikace NCHLS umístěných v objektu je uvedena v části III bezpečnostní zprávy, tab.1. 
Jedná se především o látky a směsi klasifikované jako hořlavé, dále oxidující, nebezpečné pro 
životní prostředí, žíravé a toxické. S určitými látkami mohou sice bouřlivě reagovat, např. 
oxidující kapaliny nebo pevné látky nemusí být nutně vznětlivé, ale mohou obecně 
poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek. Informace o reaktivitě 
významných zástupců skladovaných látek a směsí jsou uvedeny v části III bezpečnostní 
zprávy, kap. III. 2.1. 

Z plynných NCHLS se v OS Slatiňany nachází pouze LPG v tlakových lahvích (10 kg, x 30 ks) 
pro provoz manipulační techniky – jedná se o látku extrémně hořlavou. 

e) popis řídících a kontrolních technologických systémů, 

V rámci II. etapy modernizace byl realizován autonomní řídicí systém, který zahrnuje stáčení 
hořlavých kapalin z ŽC a AC do podzemního skladu hořlavin (SO 05.5), do skladu hořlavin na 
MP 22, plnění AC hořlavinami a plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů (SO 
05.1, místnosti 107).  

Systém EPS je provozován v novém skladu SO 02. V rámci II. etapy modernizace OS je EPS 
uplatněn také u skladu hořlavých kapalin SO 05.1, kde je současně rozšířen o SHZ.  
Podrobnosti k EPS a SHZ jsou uvedeny v části VI. Bezpečnostní zprávy. 

f) kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů - energetické 
a materiálové bilance, 

Provozní činnosti ve skladu nezahrnují chemickou výrobu, údaje o energetických 
a materiálových bilancích tedy nejsou relevantní. 

Údaje vztažené k zásobování OS Slatiňany energiemi a napojení na vnější sítě (dodávky 
energií) jsou uváděny v příslušných částech bezpečnostní zprávy. 

g) popis stavebních jednotek zařízení, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami, 
včetně jejich odolnosti proti vnějším vlivům, 

SO 02 sklad CHLS  

 Konstrukce stěn, stropů a podlahy je železobetonová.  

 Střešní plášť je složen z tepelné izolace polystyrén EPS a asfaltových pásů.  

 Pro prosvětlení haly slouží šest neotvíratelných obloukových polykarbonátových 
světlíků. 

 Vrata a vstupní dveře jsou ocelové konstrukce. Ve všech vstupních dveřích a vratech 
je vyvýšený práh (cca 20 mm) tak, aby plocha podlahy skladu tvořila záchytnou jímku 
pro hasební vody v případě požárního zásahu.  

SO 03 sklad CHLS 

 4 samostatné temperované sklady - boxy (+15oC) pro speciální CHLS (pro látky toxické 
a speciální chemie). 

 V objektu není umístěno žádné technologické zařízení. 

 Konstrukční systém objektu nehořlavý. 

SO 04 expediční hala 

 Železobetonový objekt s betonovou podlahou a sedlovou střechou, větrání 
v obvodových stěnách. 

 Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. 

 Zastropení haly je železobetonovými dutinovými panely, na kterých je položena tepelná 
izolace a vrchní živičná krytina. Hala je prosvětlena 6 ks neotvíratelnými obloukovými 
polykarbonátovými světlíky.  
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 Prostory jsou temperované na teplotu +5°C  teplovodními sálavými panely.  

 V obvodovém plášti se nenachází žádné okenní otvory.  

 V hale nebude umístěno žádné technologické zařízení. 

 Konstrukční systém haly je nehořlavý. 

SO 05 – sklad hořlavých kapalin 

 Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. 

 Zastropení haly je železobetonovými dutinovými panely, na kterých je položena 
tepelná izolace polystyrén s  živičným pásem a vrchní živičnou krytinou. 

 Prostory uvnitř objektu jsou většinou nevytápěné, prostory vytápěné jsou temperovány 
na +15°C  a to teplovodními sálavými panely. V obvodovém plášti jsou 3 ks dveřních 
otvorů na západním průčelí, sloužící také jako požární únik. 

SO 05.5 podzemní sklad hořlavých kapalin v dvouplášťových podzemních zásobnících 

 Podzemní nádrže jsou osazeny na základových železobetonových deskách, ke kterým 
jsou ukotveny. Každá nádrž má 3 ks poklopů ukončených na úrovni podlahy 
vodotěsným a zároveň plynotěsným poklopem s požární odolností. 

 Nádrže jsou opatřeny měřením hladiny, kontrolou meziplášťového prostoru, 
odvzdušněním opatřeným zařízením proti prošlehnutí plamene. 

 Nádrže pro skladování kapalin, které vyžadují rekuperaci par, jsou vybaveny 
přetlakovým a podtlakovým zařízením proti prošlehnutí plamene. 

 Odvzdušnění nádrží je vyvedeno mimo objekt SO 05.1 Každá komora je opatřena 
průlezem. 

 Pod místností čerpadlovny je osazena jedna podzemní nádrž sloužící jako záchytná 
havarijní jímka, do které jsou svedeny veškeré chemické guly, potrubí odvodňovacích 
kanálku osazených ve vratech, potrubí ze záchytné jímky v kolejišti a z odvodňovacích 
kanálků ze zabezpečené plochy stáčení AC. 

SO 05.4 nové stáčecí místo  

 Zastřešená zabezpečená plocha pro stáčení a plnění automobilových cisteren 
a stáčení železničních cisteren, spádovaná do havarijní jímky 40 m3. 

 Stáčení je prováděno do podzemních zásobníků, nebo přímo na plnící zařízení pro 
plnění přepravních obalů. 

 Jedná se o stáčecí a plnící místo, stáčení a plnění může být prováděno současně. 

 Čerpadla jsou používána jak pro stáčení, tak i pro plnění. Stáčecí a plnící stanoviště je 
vybaveno rekuperací par. 

SO 06Sklad chemikálií a žíravin 

 Konstrukce stěn, stropů a podlahy je železobetonová. Vlastní založení objektu je na 
pilotách se základovými hlavicemi s kalichem. 

 Prosvětlení 6 ks neotvíratelnými obloukovými polykarbonátovými světlíky. 

 V objektu není umístěno žádné technologické zařízení. 

 Konstrukční systém objektu nehořlavý. 
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Zastřešená skladovací a manipulační rampa MP 22. 

 Zásobníky kyseliny chlorovodíkové (není nebezpečnou látkou ve smyslu zákona 
č. 224/2015 Sb.) - dvouplášťové (4x 33 m3). Místní indikace maximální hladiny plnění 
je zdvojena (ultrazvuk, stavoznak). Zásobníky jsou vybaveny záchytem odplynu při 
stáčení kyseliny chlorovodíkové z cisterny, prostor je stavebně oddělen od ostatních 
skladovacích prostor.  

 V tomto prostoru jsou dále samostatně umístěny 1 zásobník Prefloc (roztok 
Fe2(SO4)3) – není nebezpečnou látkou ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. Zásobníky 
jsou umístěny v samostatných záchytných vanách. Volný objem každé záchytné vany 
45m3. 

 Zásobníky chlornanu sodného 2 x 35 m3 jsou umístěny v samostatné záchytné vaně. 
Volný objem záchytné vany je 45m3. Zásobníky jsou vybaveny indikací maximální 
hladiny plnění (stavoznakem).  

 Podlaha rampy je z kyselinovzdorných cihel. Spádování podlahy je rozdílné – 
v kyselinové části do kanalizace a neutralizace, v chlornanové části do samostatné 
chlornanové jímky. 

 V jižní části rampy je skladování NCHLS - hořlavých kapalin v zásobnících. Zahrnuje 
zásobníky metanolu 2 x 44 m3 a etanolu44 m3. Tyto zásobníky jsou ocelové, 
dvouplášťové, zajištěné protiexplozivní pojistkou a jsou vybaveny indikací maximální 
hladiny plnění.  

 Zásobníky hořlavin jsou umístěny ve společné záchytné vaně s volným objemem 
90 m3. Vnitřní meziprostor dvoupláště je trvale pod mírným přetlakem vzduchu 
s indikací tlakové ztráty v případě netěsnosti. Při stáčení hořlaviny ze železniční 
cisterny do zásobníku jsou parní prostory propojeny. 

 Na rampě jsou dále umístěny 2 nádrže dvoupláštové na louh sodný 2x 33 m3a 2 nádrže 
dvouplášťové na kyselinu sírovou 92-96 %, nádrž na kyselinu dusičnou 47-53% -50 m3 
na záchytné vaně a nádrž na kyselinu sírovou 92-96 %-65 m3 na záchytné vaně. 

Nezastřešená manipulační plocha MP 21. 

Manipulační asfaltová plocha pro stáčení kyselin, současně slouží jako sklad žíravin převážně 
v kontejnerech IBC. 

Nezastřešená manipulační plocha MP 23.   

Manipulační plocha navazující na stáčení hořlavin S 2, slouží jako sklad hořlavin převážně 
v kontejnerech IBC-neplatí-takto: 

Manipulační plocha – slouží jako sklad ředěných anorganických látek 

Sklad speciálních žíravin č.16. 

Zastřešený plechový sklad. Látky jsou skladovány v záchytné vaně s jímkou.  

Sklad hořlavin č.17. 

Zastřešený plechový sklad na hořlaviny určené k likvidaci a sklad reklamační v sudech 
a kontejnerech. Látky jsou skladovány v záchytné vaně s jímkou. 

Stáčecí místo ze železničních cisteren S1. 

Místo pro stáčení kyselin a chlornanu sodného ze železničních cisteren navazuje (sousedí) 
s MP 21. Je tvořeno zastřešenou betonovou plochou opatřenou nátěrem - epoxidovou 
pryskyřicí (Fugacid). 
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Sklad LPG 

Sklad tlakových lahví pro vysokozdvižné vozíky. Ocelové klece – 1x na plné lahve (á 10 kg) 
a 1x na prázdné láhve. 

h) přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve kterých se manipuluje 
s nebezpečnými látkami nebo ve kterých nebezpečné látky vznikají, včetně odolnosti 
proti vnějším vlivům, 

K manipulaci s nebezpečnými látkami ve smyslu procesním dochází při: 

- Stáčení nebezpečných látek a směsí ze železničních cisteren (stáčecí místo S1), 

Stáčecí místo ze železničních cisteren pro kyseliny je tvořeno zastřešenou plochou 
s betonovým základem. Beton je potažen epoxidovou pryskyřicí (Fugacit). Případné úkapy 
čerpadel jsou svedeny do neutralizační jímky. 

Při stáčení je cisterna, zajištěná proti samovolnému pohybu, nad záchytnou vanou umístěnou 
v kolejišti. Vana je napojena na neutralizační jímku. 

Čerpadla pro jednotlivé chemikálie jsou odstředivá. Od jednotlivých čerpadel je porubí vedeno 
po potrubním mostě k jednotlivým zásobníkům. 

Nebo do kontejnerů 

- Stáčení železničních cisteren, stáčení/plnění automobilových cisteren (stáčecí místo 
SO 05.4), 

Mezi stáčecími místy AC a ŽC jsou umístěna stáčecí hrdla (pro každou komoru podzemního 
skladu hořlavin jedno potrubí). Napojení potrubních rozvodů na AC a ŽC je pomocí pružných 
hadic, stáčení je spodní pomocí čerpadel umístěných v čerpadlovně (místnost 108 v SO 05.1). 
Před stáčením je nutno nastavit potrubní trasu. 

Potrubní rozvody jsou dvouplášťové spádované do čerpadlovny, kde vnější plášť je vyústěn 
do sběrné jímky.  

Stáčení probíhá do podzemních zásobníků nebo přímo na plnící zařízení přepravních obalů.  

Výkon stáčecích čerpadel je 30m3/hod, při plnění do přepravních obalů bude výkon pomocí 
frekvenčních měničů snížen na 14m3/hod.  

Vzhledem k požadované čistotě médií je na každou komoru skladovací nádrže instalováno 
samostatné potrubí, čerpadlo a potrubí zpětné rekuperace par, kde je instalována 
protiexplozivní pojistka s přetlakovým a podtlakovým ventilem a potrubí je přivedeno ke 
stáčecímu místu, kde je napojeno dle potřeby pomocí pružných flexi-hadic na AC event. ŽC. 

Stáčecí čerpadla jsou společná jak pro stáčení, tak i pro plnění hořlavých kapalin (vrchní 
plnění), stáčecí místo je vybaveno plnícím ramenem s možností rekuperace par. Plnění AC je 
prováděno na váze, stáčení je prováděno do skladu hořlavých kapalin SO 05.5, nebo přímo 
do přepravních obalů v SO 05.2. 

- Plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů (místnost 107 objektu SO05) 

Přepravní obaly jsou plněny na poloautomatické plnící lince umístěné v místnosti č. 107 SO 
05.Pro plnění jsou využívána stejná čerpadla jako pro stáčení z AC a ŽC. Plnění přepravních 
obalů je prováděno jak ze skladovacích zásobníků, tak i přímo z AC a ŽC. Plnící linka je 
plnoautomatická, je opatřena válečkovou dráhou a tenzometrickou váhou. Plnění přepravních 
obalů je prováděno na váze speciálním dávkovacím zařízením, výpary unikající hrdlem jsou 
odtahovány pomocí ventilátoru přes filtr s aktivním uhlím. 
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i) popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících riziko závažné havárie, 
včetně uvedení relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se 
k provozované technologii, 

Popis zařízení je uvedený v části III bezpečnostní zprávy, tab. 2: Seznam posuzovaných 
zařízení (jednotek) v objektu společnosti OQEMA, s.r.o. a rovněž v části II bezpečnostní 
zprávy. 

Uvádění podrobného výčtu právních předpisů a norem ve vztahu technologii není relevantní. 
Právní předpisy a normy vztahující se k provozu OS obecně jsou uváděny tam kde je to 
vhodné průběžně v celé BZ. 

j) popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem na ostatní 
technologická zařízení, popřípadě na celý objekt za mimořádných podmínek, 

Zdrojem rizika jsou nebezpečné vlastnosti některých skladovaných látek a směsí (oxidující, 
hořlavé, toxické, nebezpečné pro životní prostředí). 

Tyto základní aspekty jsou zohledněny ve Vnitřním havarijním plánu - VHP (ze zákona o PZH) 
a v provozní dokumentaci (PP – v pracovních postupech), v provozním řádu skladu 
a v provozních předpisech pro stáčení cisteren. Nedílnou součástí VHP je provozní 
dokumentace požární ochrany, havarijní plán (podle zákona o vodách).  

Součástí dokumentace jsou také pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
a přípravky. 

Základním požadavkem z tohoto pohledu je standardní dodržování podmínek hygieny práce 
na pracovišti, dodržování podmínek požární ochrany -  zejména pro specifické případy (sklady 
hořlavin, skladování látek podporujících hoření – oxidujících) a zajištění požadavků týkajících 
se ochrany povrchových a podzemních vod.  

Pro záchyt úkapů a běžných drobných provozních úniků kapalných látek jsou ve starých 
skladech zřízeny bezodtoké havarijní jímky, sklady nejsou přímo napojeny na kanalizaci 
a u nové postavených skladů jsou úniky svedeny do průmyslových kanalizací (hořlaviny do T6 
a žíraviny do neutralizační jímky). 

Stav technických zařízení a stavebních částí podléhá cyklu preventivní údržby. 

k) popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení. 

Činnosti obsluhy v případě poruch nebo havárií se řídí vypracovanou provozní dokumentací 
a dále havarijní dokumentací – viz také předchozí text. 

Jedná se o složkovou provozní a havarijní dokumentaci pro ochranu povrchových 
a podzemních vod (podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.), pravidla pro nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 
258/2000 Sb.) a dále pak požární dokumentací (podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 
Sb.), ke které mimo jiné patří: 

 Požární poplachová směrnice,  

 Požární řády pro určené požární úseky, 

 Dokumentace zdolávání požáru (pro zasahující jednotku HZS). 

OS Slatiňany má zpracovánu Dokumentaci o ochraně před výbuchem (podle nařízení vlády 
406/2004 Sb.) 

Z hlediska vnější ochrany objektu je bezpečnost provozu OS organizačně zajišťována Plánem 
fyzické ochrany (ze zákona o PZH). 
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1.4. Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné 
havárie 

a) popis činností významných pro bezpečnost, včetně popisu chemických reakcí, 
fyzikálních a biologických přeměn, 

Závažnější charakter mohou mít nehody spojené se stáčením, skladováním a redistribucí 
vysoce hořlavých kapalin, které jsou skladovány v objektu v relativně významnějších 
objemech.  

Výše uvedené látky jsou do areálu dopravovány: 

a) Silničními vozidly (autocisterny a vozidla pro přepravu kusových zásilek – IBC a menší 
obaly), 

b) železničními cisternami (areál je vybavený železniční vlečkou). 

K odběratelům je zboží expedováno opět buď po železnici nebo nákladními auty (vlastní 
dopravou odběratelů nebo smluvní dopravou) nebo AC. 

V areálu nedochází ke zpracování surovin. Dochází pouze ke stáčení, přečerpávání 
a skladování surovin, nebo míchání surovin bez chemické reakce, nebo ředění komodit. 
Manipulace s kapalnými látkami spočívá v jejich stáčení a přečerpávání z cisteren potrubím, 
uloženém na potrubním mostě, do zásobníků, které jsou instalovány v samostatných 
záchytných havarijních vanách. Kapaliny se stáčí a přečerpávají ze železničních 
a automobilových cisteren do dvouplášťových podzemních zásobníků nebo do skladovacích 
nádrží umístěných na rampě MP22, nebo stáčením z AC nebo ŽC do skladovacích 1 m3 IBC 
kontejnerů. 

Kapalné látky a směsi jsou ze zásobníků nebo IBC přečerpávány a stáčeny do expedičních 
obalů (AC, kontejnery o objemu 1 m3 a 0,6 m3, 200l sudů příp. 50 l polyetylenových soudky 
nebo kanystrů). 

Část nebezpečných kapalných látek je od výrobců dodávána již přímo v expedičních obalech 
- kontejnerech, ve kterých je dále přímo expedována odběratelům. Tyto látky se v OS Slatiňany 
skladují-organika a hořlaviny v SO 02, (celoplošná záchytná vana) nebo SO 05 (plochy 
skladování jsou sespádovány do záchytné jímky), anorganika je stáčena a skladována na 
zabezpečené ploše, spádovaných do neutralizační jímky. 

Popis chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn není relevantní – při výše 
uvedených činnostech neprobíhají. 

b) popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž 
přítomnost může představovat riziko závažné havárie, včetně dočasného umístění 
automobilových a železničních cisteren, 

Místa skladování NCHLS jsou patrná z mapových příloh, včetně komentáře uvedeného v  této 
části bezpečnostní zprávy. 

Návoz zboží (včetně NCHLS) a jeho odvoz je realizován jak železniční, tak silniční dopravou, 
která v případě příjmu zboží i expedice převažuje.  

Železniční cisternovou dopravou jsou přiváženy především kapalné CHLS (hořlaviny 
a žíraviny). Silniční dopravou jsou kromě cisternové dopravy hořlavin a anorganických látek 
naváženy tuhé CHLS, příp. kapalné CHLS balené v kusových obalech (IBC kontejnery, sudy).  

Automobilové a železniční cisterny jsou odstaveny v prostoru stáčiště. Vykládka nakládka 
zboží probíhá na určených místech a na manipulačních plochách v areálu OS pomocí 
vysokozdvižných vozíků. 
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c) popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami (nakládka, 
překládka, vykládka), včetně potrubní přepravy, 

Uvnitř skladu je u některých kapalných NCHLS prováděno přečerpávání, stáčení a plnění do 
menších obalových jednotek (kanystrů, soudků, IBC kontejnerů).  

Plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů je zajišťováno na poloautomatické lince 
(místnost 107, SO 05). 

U pevných NCHLS je přebalování prováděno výjimečně.   

Tyto manipulace mohou být zdrojem rizika – poškození obalu, rozsypání nebo únik NCHLS 
mimo přepravní obal. Vzhledem k manipulovaným jednotkovým objemům nemohou tyto 
havarijní situace vést k závažné havárii. 

d) popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním 
do životního prostředí, případně zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích), 

Veškeré provozní i havarijní úniky závadných látek jsou jímány do havarijních jímek (v případě 
kapalin), případně do shromažďovacích prostředků na odpady (u pevných látek), 
a v pravidelných intervalech předávány k dalšímu externímu zpracování - k odstranění 
(likvidaci odpadů) bez úprav.  

Určitou výjimkou je shromažďování úkapů a oplachů kyselin a zásad v neutralizační jímce. 
Před předáním obsahu jímky smluvní firmě k odstranění je po kontrole pH, v pravidelném 
týdenním intervalu, provedena neutralizace obsahu. 

e) popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích 
provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy), 

Vzhledem k charakteru činností, kterým je skladování NCHLS bez další podstatné úpravy, 
není relevantní a nelze uvažovat o fázích nájezdu nebo odstavování provozu, resp. 
o stanovení specifických podmínek pro tyto fáze provozu.  

Provoz zařízení (skladů) není závislý na přívodech energií (s výjimkou temperovaných částí 
skladů). V případě odstávek energií může v nejhorší variantě pouze dojít k tomu, že se za 
extrémně chladného počasí může znehodnotit některé skladované zboží. Další postup by pak 
závisel na jeho použitelnosti těchto skladovaných látek, popřípadě by byla potřeba zajistit 
odstranění v režimu nakládání s odpady (externí likvidace odpadů). 

f) popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů. 

V starší provozované části skladu je na skladovacích zásobnících kyselin, chlornanu sodného 
a hořlavin instalováno měření hladiny, v případě zásobníků hořlavin je monitorován přetlak 
vzduchu v meziplášti. 

Další údaje k systému EPS, detekce a monitorovacímu systému (kamery) viz část VI. 
bezpečnostní zprávy. 

1.5. Přehled vnitřně zajišťovaných služeb 

a) Vnitřní energetická síť 

Přípojka nn od předávacího místa stožárového transformátoru 437 na východní hranici areálu 
(viz externí služby) je propojena s novou rozvodnou SO 07, odtud jsou kabely vedeny do míst, 
kde jsou umístěny podružné rozvaděče pro místní spotřebiče (převážně čerpadla 
s elektropohony v úrovni 380 a 220 V).  

V rámci jednotlivých fázi modernizace skladu probíhají potřebné přeložky.  
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Elektrická energie je využita pro napájení stáčecích a plnících čerpadel, provoz 
vzduchotechniky a ostatních pomocných zařízení.  

Celkový výkon pro technologii je cca 65 kW. 

V objektu je nainstalován dieselagregát pro stabilní hasicí zařízení (SHZ).  

b) Vlastní zdroj elektrické energie 

Současný provoz OS nemá žádný vlastní zdroj elektrické energie. 

c) Skladování a zásobování palivy 

LPG je používán k pohonu VZV. Tlakové láhve jsou uloženy v klecích. Předpokládá se 
postupný přechod na provoz VZV s elektrickým pohonem. 

Zemní plyn 

Přípojka pro areál je středotlaká DN 63. Na hranici oplocení je osazen (fakturační plynoměr) 
s regulátorem plynu.  

Bilance potřeby zemního plynu pro výrobu tepla - roční předpoklad při dvousměnném 
provozu765 MWh/rok tj. 98 000 m3/rok. 

Plynovod je v celém areálu realizován nově a je doplněn o havarijní elektronický bezpečnostní 
uzávěr plynu napojený na EPS na SO02. 

Výroba dusíku 

Společnost OQEMA vyrábí dusík pro vlastní spotřebu. Výrobní jednotka je tvořena šroubovým 
kompresorem se sušičkou vzduchu kde se vzduch stlačí a vysuší. Stlačený sušený vzduch je 
hnán do věže generátoru, kde na karbonovém molekulovém sítě dojde k oddělení iontů 
dusíku. Generátor se skládá ze dvou věží, kdy jedna je v provozu a druhá se regeneruje. 
Vyrobený dusík o čistotě 95,9% je tlačen do zásobníku o objemu 1000 l a tlaku 8,5 bar a ten 
je napojen na nerezové potrubní rozvody dusíku. Jednotka pracuje kontinuálně. 

d) Havarijní dodávky médií. 

Nejsou relevantní, nejsou zabezpečeny. 

e)Vlastní zdroj vody 

OS Slatiňany v současnosti nemá a ani ve výhledu nepočítá se zajištěním vlastního zdroje 
vody. 

f) Rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií. 

Pitná voda slouží jednak pro potřeby sociální a současně, pro potřeby provozní a požární. 
Normovaná spotřeba vody je plánována ve výši 120 l/den na zaměstnance.  

V rámci manipulace s CHLS je pitná voda využívána také k provozním účelům, tj. k oplachům 
podlah při úkapech, pro vyplachování kontejnerů (anorganické chemikálie) a pro ředění 
některých komodit.  

Voda požární (množství Q = 25,0 l/s, v = 0,8 m/s, DN 200) je zajištěna v nových nadzemních 
hydrantech osazených na okruhové vodovodní síti na potrubí požadované světlosti.  

V rámci II. etapy modernizace OS (SO 05 skladování hořlavých kapalin) byla realizována 
nadzemní nádrž s účinným objemem 45 m3, jako zdroj vody pro SHZ . 

Pára a jiná technologická media nejsou v současnosti ve skladu používány. 
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g) Požární zabezpečení  

Pro současný provoz je protipožární zabezpečení stanoveno v interní dokumentaci pro 
zajištění požadované požární ochrany pro skladové provozní činnosti společnosti.  

Současný provoz je členěn na jednotlivé požární úseky, pro které jsou zpracovány požárními 
řády, shrnující protipožární opatření. 

V případě požáru je předpokládán externí zásah silami IZS (jednotkami HZS Pardubického 
kraje).  

Podrobnosti k protipožárnímu zabezpečení viz část V. Popis sytému řízení bezpečnosti a část 
VI. Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků 
závažné havárie.  

h) Zajištění zdravotní pomoci. 

V současnosti je zdravotní pomoc v úrovni první pomoci zajištěna vyškolenými zaměstnanci. 

V roce 2017 jsme uskutečnili školení první pomoci u všech manipulačních dělníků a v roce 
2018 budou školeni všichni pracovníci.  

Na vrátnici je umístěn defibrilátor. 

Další zdravotní pomoc je zajištěna smluvním lékařem, případně záchrannou službou 
prostřednictvím IZS. 

V rámci SO 03 je v administrativní části vybavena místnost pro poskytování první předlékařské 
pomoci. 

Pro případ první pomoci je zpracován samostatný dokument – traumatologický plán a pro 
nakládání s NCHLS „Pravidla pro nakládání s NCHLS“.  

Pro poskytnutí první pomoci jsou zřízeny a udržovány lékárničky a do objektů je přivedena 
pitná voda.  

i) Řídící střediska bezpečnosti provozu objektu  

Provoz skladu nevyžaduje zřízení řídícího střediska tohoto typu.  

V pracovní době je zajišťován provoz skladového hospodářství vlastními silami společnosti, 
jako řídící středisko je možno takto označit administrativní budovu. 

V mimopracovní době zajišťuje ostrahu objektu a další činnosti související s likvidací 
případných havárií nebo požáru vrátný. 

j) Laboratoře. 

V současnosti sklad nemá vlastní laboratorní zázemí. V rámci modernizace OS se počítá se 
zřízením denní laboratoře pro kvalitativní kontrolu některých dodávek. Zřízena je jen místnost 
pro uchování odebraných vzorků.  

k) Údržba a opravy. 

V rámci běžného provozu skladu je zajišťována jedním pracovníkem drobná údržba čerpadel 
a některých pomocných zařízení.  

V případě větší stavební, respektive strojní údržby je tato zajišťována smluvně. 

l) Ostraha objektu 

Ostraha je zajištěna nepřetržitě strážní službou – dodavatelsky.  

Pravidla jsou vymezena Plánem fyzické ochrany. 
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m) Kanalizační síť 

Odkanalizování skladu tvoří: 
 kanalizace s napojením na veřejnou kanalizaci, 
 dílčí splaškové kanalizační přípojky, 
 průmyslová kanalizace. 

Kanalizace s napojením na veřejnou kanalizaci  

Rozmístění kanalizační sítě je patrné z přílohy č. 4 k bezpečnostní zprávě. 

V západní části areálu byla v r. 2008 vybudována nová kanalizační větev A, která vede od jižní 
části areálu k severní a dále pokračuje k východu k místu kontrolní šachtice Š2. V severní části 
je do této větve napojena krátká kanalizační přípojka JK 1-2. Do kanalizační šachtice Š2 je 
dále napojena kanalizační přípojka JK 1 vedoucí z prostoru areálového vstupu východním 
směrem. V šachtici Š2 je umístěna uzavírací armatura – šoupě - umožňující v případě havárie 
kanalizační soustavu skladu oddělit od veřejné kanalizace. Ta je napojena v kanalizační 
šachtici Š1 (sběrač Orel – Slatiňany - ČOV Chrudim).  

Na novou kanalizaci skladu jsou napojeny převážně dešťové vody a také splašková kanalizace 
ze staré administrativní budovy, dále je na tuto větev napojena nepropustná betonová plocha, 
na které se skladují prázdná kontejnery. 

V rámci realizace I. Etapy modernizace OS došlo k vybudování další kanalizační větve 
dešťové kanalizace s napojením na kanalizační šachtici sběrače Orel – Slatiňany - ČOV 
Chrudim. Také na této kanalizační větvi je umístěna uzavírací armatura – šoupě - umožňující 
v případě havárie kanalizační soustavu skladu oddělit od veřejné kanalizace. Tato etapa řeší 
i odvádění části splaškových, které byly do té doby shromažďovány v septicích.  

Objekty II. etapy jsou napojeny na stávající kanalizaci kanalizačními šachtami. 

Odvádění všech těchto odpadních vod do veřejné kanalizace je zabezpečeno smluvně 
s Vodárenskou společností Chrudim a.s. Míra znečištění vypouštěných odpadních vod je 
stanovena kanalizačním řádem obce.  

Jen malá část dešťových vod ze střech objektů v severovýchodní části OS je odváděna 
původní areálovou kanalizací, která vede po severní části areálu (podél sinice Orel-Slatiňany 
a je zakončena u železniční trati Slatiňany – Chrudim) zaústěním do zasakovacího příkopu. 
Do této dešťové kanalizace nejsou zaústěny žádné splaškové vody ani odpadní vody ze 
zabezpečených manipulačních ploch. 

Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace je tvořena krátkými přípojkami, které odvádí odpadní vody ze sociálních 
zařízení do několika septiků. Septiky jsou v pravidelných intervalech vyváženy, odvoz je 
v současné době zajištěn smluvně u Vodárenské společnosti a.s. Chrudim. 

Průmyslová kanalizace. 

Průmyslovou kanalizací jsou odváděny odpadní vody tvořené manipulačními úkapy, oplachy, 
případně znečištěné dešťové vody.  

Tato kanalizace odvádí především odpadní vody z prostoru části skladu žíravin (22) a ze 
stáčení kyselin S1. Kanalizace je ukončena soustavou neutralizačních jímek, kterou tvoří 
podzemní železobetonové nádrže západně objektu 20 (v objektu je nyní čištění sudů). 
Neutralizace zahrnuje rozdělovací/usazovací jímku o objemu 4,1 m3 a dvě paralelní 
neutralizační jímky á 38,4 m3.  
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Do výčtu průmyslového odkanalizování patří také krátké kanalizační přípojky a sběrné jímky, 
umístěné přímo ve skladech a manipulačních plochách nebo v jejich bezprostřední blízkosti. 
Jsou to: 

 chlornanová jímka o objemu 1,5 m3 (plast) pro úkapy z východní části rampy 22, 

 jímka v záchytné vaně skladu toxických látek a likvidaci odpadu (sklad 16 a 17) 
o objemu 0,1 m3. 

Jímky jsou podle potřeby vyváženy ke zneškodnění, odvoz je v současné době zajištěn 
smluvně u firmy Exkalibur Army spol. s r.o. (na ČOV Přelouč) resp. u Vodárenské společnosti 
Chrudim a.s. (ČOV Chrudim). 

Celá hořlavinová část areálu je svedena do podzemní nádrže T7. 

Některé odpady jsou také předávány k odstranění firmám ASA a PURUM. 

Pro záchyt úkapů a běžných drobných provozních úniků kapalných látek jsou v jednotlivých 
skladech zřízeny bezodtoké havarijní jímky, sklady nejsou přímo napojeny na kanalizaci.  

Poznámka: Skladem prochází také původní odvodňovací příkop vedený podél jihozápadní hranice 

skladu – podél oplocení s nádražím Slatiňany. Příkop začíná jižně od skladu, kde navazuje na soustavu 

melioračních drenáží zemědělských pozemků. V prostoru skladu je příkop zatrubněn a pokračuje 

severozápadním směrem pod ulicí Vítězství u železničního přejezdu vně areálu skladu. Severně za úrovní 

přejezdu (vpravo od železniční trati) přechází opět do otevřeného příkopu, který je po cca 250 m zaústěn 

do bezejmenného potoka, který protéká Slatiňany vlevo od železniční trati. Po soutok s odvodňovacím 

příkopem je bezejmenný potok ve správě Zemědělské vodohospodářské správy oblasti povodí Labe, 

pracoviště Chrudim. Bezejmenný příkop ústí do řeky Chrudimky. Od soutoku bezejmenného potoka 

s odvodňovacím příkopem až po ústí do Chrudimky nebyl správce bezejmenného potoka identifikován. 

Odvodňovací příkop je po převážnou část roku suchý, vody odvádí jen v období relativně intenzivních 

dešťových srážek. Dešťové vody v  části příkopu vedené podél trati volně zasakují do terénu. Příkop byl 

původně ve správě meliorační správy, v současné době není správce příkopu identifikován. 

n) Retenční nádrže a úpravna odpadních vod (včetně likvidace hasební vody) 

V rámci SO 02 je provedena stavební úprava skladovací haly s vyvýšenými vstupy tak, že 
podlaha skladu tvoří záchytný bazén pro případný záchyt hasební vody. V části skladování HK 
III. a IV. třídy (v SO 02) je sběrná kanalizační vpusť, která je napojena samostatným 
kanalizačním potrubí na záchytnou nádrž vně objektu. V případě požáru jsou hasební vody 
odváděny do této záchytné nádrže (V = 50 m3). 

Podobně je v rámci SO 05 realizována pro hasební vody z instalovaného SHZ záchytná nádrž 
(V = 45 m3). 

Jiné retenční nádrže v současnosti nejsou instalovány a úprava odpadních vod není 
prováděna. 

S realizací nové neutralizační stanice počítá projekt rekonstrukce skladu v V. etapě. 

o) Komunikační a informační systémy. 

V současnosti probíhá základní komunikace uvnitř OS ústně a standardními telefonními 
pojítky (včetně mobilních telefonů). 

Pro zabezpečení provozu firmy OQEMA je řídícím pracovníkům, logistice, nákupu a prodeji 
k dispozici firemní terminál provozovaný prostřednictvím internetu - VPN.  
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1.6 Popis externě zajišťovaných služeb 

a) Elektrická energie 

Je zajišťována smluvně se společností ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem je připojení 
odběrového místa (3 fázové připojení) k distribuční soustavě o napěťové hladině 0,4 kV. 

b) Dodávky ostatních energetických médií 

Zemní plyn je zajišťován v rámci smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, 
s.r.o. Je používán k otopu administrativních budov a temperaci některých skladů.  

Areál OS je napojen na stávající středotlaký plynovod D 63.  

c) Dodávky vody, 

Zásobování vodou je zajišťováno v rámci smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění 
odpadních vod s Vodárenskou společností Chrudim a.s. 

Pitná voda slouží jednak pro potřeby sociální, jednak pro potřeby provozní a požární.  

Areál je napojen dvěma stávajícími vodovodními přípojkami a to DN 63 a DN 225. Na hranici 
pozemku jsou osazeny dvě stávající vodoměrné šachty s vodoměrnou soupravou, které jsou 
v rámci I.i II. etapy modernizace skladu využity pro napojení nových vodovodních řadů 
v areálu.  

Z přípojky DN 225 jsou napojeny rozvod vody požární vody pro venkovní i vnitřní hydranty.  

d) Zásobování technologickými surovinami. 

CHLS, se kterými je ve skladu manipulováno, jsou z hlediska podnikatelské aktivity firmy 
OQEMA, s.r.o. obchodovatelným zbožím. Provoz OS není zajišťován surovinami. 

e)Ostatní zásobování. 

Viz kap. 1.5 – zásobování LPG. 

f) Požární zabezpečení Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních 
jednotek požární ochrany 

V souladu s požární poplachovou směrnicí provádí prvotní hasební zásah zaměstnanci 
pracoviště s použitím dostupné techniky, resp. prostředků.  

Při větším rozsahu je v souladu s požárně poplachovou směrnicí vyhlášen poplach a jsou 
přivolány složky integrovaného záchranného systému (HZS). 

V případě požáru je předpokládán externí zásah silami IZS (jednotkami HZS Pardubického 
kraje).  

V rámci I. etapy byla instalována EPS v SO 02 s přímým napojením na HZS PK. Pro 
realizovanou II. etapu – SO 05 a SO 04 je EPS rovněž instalována a rozšířena o SHZ. 

Podrobnosti k protipožárnímu zabezpečení viz tato BZ část V. Popis sytému řízení bezpečnosti 
a část VI. Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků 
závažné havárie 

g) Zdravotnická pomoc. 

Viz kap. 1.5 h). 
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h) Laboratorní rozbory. 

Jsou zajišťovány smluvně podle okamžité potřeby. 

Rozbory vody – fy Empla 

Měření plynu (při čištění nádrží) – fy Bioanalitika 

Ostatní rozbory dle okamžité potřeby - fy Penta 

i) Údržba a servisní služby  

Běžná údržba - drobné opravy je zajišťována 1 zaměstnancem. 

Větší opravy a servisní služby jsou zajišťovány smluvně podle okamžité potřeby. 

j) Ostraha objektu. 

Je zajišťována v nepřetržitém režimu smluvně se společností ESSAT CZ, s.r.o. 

k) Odkanalizování objektu (likvidace hasební vody) 

Viz kapitola 1.5 m) 

l) Komunikační a informační systémy. 

Viz podkapitola 1.5 o). 

V rámci protihavarijního zabezpečení (ve vnitřním havarijním plánu) se dále bude počítat 
s využitím informačních systémů IZS. 

 

2. Informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu 

2.1 Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami 

a) Typ sídelního útvaru 

Areál OS Slatiňany se nachází na východním okraji města Slatiňany ve směru na obec Orel. 

Slatiňany leží v Pardubickém kraji v nadmořské výšce 270 m n.m., na ploše cca 1 560 ha 
(katastrální výměra) a mají 4 179 obyvatel1 (k 31. 12. 2017). 

Město Slatiňany má 5 částí (Kochánovice, Kunčí, Škrovád, Slatiňany, Trpišov) a patří k ní také 
obec Vlčnov. Slatiňany jsou napojeny na vodovod, kanalizaci (s napojením na ČOV Chrudim), 
plynovod. 

Městem protéká řeka Chrudimka a bezejmenný potok. Širší okolí je využíváno pro zemědělství 
a rekreaci. Významná je blízkost města Chrudimi (4 km severně).  

Na obr. 1 je výřez základní mapy znázorňující lokalizaci objektu. 

                                                

 

1 Dle telefonického sdělení Městského úřadu Slatiňany (tel. 469 660 245) 
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Obrázek 1 - Lokalizace areálu v obci Slatiňany 

b) Převažující typ obytných staveb 

Areál OS Slatiňany společnosti OQEMA s.r.o. je od občanské zástavby Slatiňan oddělen 
železniční tratí. Občanská zástavba se nachází západně až jihozápadně od areálu. 
V meziprostoru je nádraží ČD železniční trati Pardubice - Havlíčkův Brod a za ním (cca 160 
m) teprve začíná souvislejší obytná zástavba spíše venkovského typu. Převážnou část 
zástavby tvoří přízemní a jednopodlažní domy.  

Obec Vlčnov se nachází ve vzdálenosti cca 800 m severním směrem, zástavba obce Orel 
začíná ve vzdálenosti cca 400 m od areálu východním směrem. 

V obou těchto případech je obytná zástavba oddělena od prostoru skladu OQEMA s.r.o. 
zemědělsky obhospodařovanými pozemky. 

Území jihovýchodním směrem od areálu je pak významné z pohledu navrhované silniční trasy 
východního obchvatu Chrudimi I/37 (II. část).  

c) – f) Počet osob, umístění objektů orgánů veřejné správy a dalších institucí, místa 
soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační 
areály apod.), další ohrožená místa v okolí (školy, nemocnice, kulturní památky 
apod.). 

OS Slatiňany fy OQEMA s.r.o. se nachází na východním okraji města Slatiňany v sousedství 
nádraží železniční trati č. 238 Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n.L. km 76.140 – 76.230 
vpravo. 

Územním plánem je prostor vymezen pro průmyslovou výrobu a služby – viz výřez územního 
plánu na obr.3.  

S 

 

OQEMA, s.r.o. 
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Celý areál OS Slatiňany je oplocen a tvoří tak ucelené provozní území.  

Veřejné budovy se v přímém kontaktu a v okolí skladu nenacházejí – nejbližší obchody, školy, 
úřady, a další místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní 
a rekreační areály apod.) jsou v centru Slatiňan ve vzdálenosti 600 – 800 m od areálu. 

Výjimkou je nádražní budova a zařízení Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795 (cca 
270 uživatelů ústavní péče). Součástí je i chráněné bydlení v objektech vzdálených od hranic 
objektu společnosti OQEMA s.r.o. cca 200 m (viz obr. č. 2) – 4 domy, 8-9 uživatelů v každém 
z nich. 

Za železniční tratí a nádražím Slatiňany je rozsáhlý areál fy Recykling – kovové odpady a.s. 
(vzdálenost od hranic areálu cca 50 m), jižně pak prostory se sklady s vazbou na železniční 
nádraží (Pneuservis, Monteco Vazací prostředky) a také výtopna.  

Teprve za těmito pozemky začínají parkové úpravy a souvislejší zástavba Slatiňan. Nejbližší 
obytné objekty se nacházejí při ulici Nádražní (cca 90 m od hranic objektu společnosti OQEMA 
s.r.o.). 

Severní hranici areálu OS prakticky tvoří zmíněná ulice Vítězství – silnice II/358 mezi obcí Orel 
a Slatiňany. Podél ulice Vítězství, ve směru do obce, sídlí několik menších firem (Dřevobazar 
– sklad dřeva s dílnou na impregnaci dřeva, HEPRO – strojírenská výroba, objekt Svazu 
chovatelů Slatiňany, M+H nákladní a autobusová doprava a pletárna v pronájmu Slunečního 
domu). Severně OS za silnicí II/358 a východně leží zemědělsky obhospodařované pozemky. 

Oplocení vede v severozápadním směru (odděluje nádraží od skladu) k železničnímu 
přejezdu s ulicí Vítězství (přejezd a ulice jsou vně areálu), kde zahýbá a je vedeno 
severovýchodním směrem podél ulice Vítězství k hlavnímu vjezdu do areálu, za kterým opět 
zahýbá a postupně v jižním směru navazuje na část oplocení u nádraží.  

Část oplocení ve východním směru oddělovala areál od rodinného domu (byl prostorově do 
areálu vklíněn) a zemědělsky využívaných pozemků. Rodinný dům byl vykoupen a je dnes 
součástí areálu. Rodinný dům byl v loňském roce zbourán a teď na pozemku se staví nová 
administrativní budova, Předpokladaná kolaudace září 2020. 

V jihozápadním směru je v prostoru mezi železniční tratí a areálem OS starší domek 
venkovského typu, na který navazuje nádraží Slatiňany. Domek je v majetku ČD – užíván je 
k bydlení formou pronájmu.  

Západněji je do plochy mezi areálem OS, železniční tratí a ulicí Vítězství - silnicí II/358, vklíněn 
pozemek v majetku fy M+H Slatiňany (nákladní a autobusová doprava), který slouží ke 
garážování. 

Lokalizace výše uvedených objektů je předmětem obr. č. 2 (zdroj: https://mapy.cz) 
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Obrázek 2 - Okolí areálu OQEMA, s.r.o. 
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Začlenění areálu OS z hlediska územního plánu je zřejmé z obr.3. 

 

Obrázek 3 - Výřez územního plánu (bydlení cihlově červeně, občanská vybavenost fialově, 
slabě nafialověle výroba a služby 

OS sklad je napojen na elektrickou rozvodnou distribuční síť (transformátor TS 437), vodovod, 
veřejnou kanalizaci a plynovod – napojení a předávací místa jsou vyznačena na mapové 
příloze č. 4 – Situace přehledná.  

2.2 Informace související s environmentálními charakteristikami okolí objektu 

2.2.1. Popis nejzávažnějších environmentálních charakteristik okolí objektu v dosahu 
potenciálních následků závažné havárie (např. územní systémy ekologické stability 
krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky nebo cenné 
biotopy podle zákona o ochraně přírody a krajiny3) nebo extrémní poměry v dotčeném 
území). 

Přímo v bezprostředním okolí OS nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy. 
Areál je dlouhodobě provozován jako distribuční sklad chemikálií a hořlavých kapalin.  

Lokalita OS není v přímém kontaktu s žádným zvláště chráněným územím podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, s významným krajinným prvkem 
či prvkem ÚSES, v lokalitě není vyhlášen přírodní park, nevyskytují se zde lokality soustavy 
NATURA 2000. 

Nejbližší lokalita soustavy NATURA 2000 se nachází ve vzdálenosti cca 5 km jižním směrem 
- EVL CZ0533304 Chrudimka – Nasavrky. 

Nejbližší přírodovědně cenná území se nacházejí v jihozápadní okrajové části Slatiňan, která 
spadá do CHKO Železné hory (hranice CHKO je ve vzdálenosti cca 1,5 km od areálu) nebo 
jsou vázány na tok řeky Chrudimky (RBK 1344, významný krajinný prvek dle zákona), která 
protéká ve vzdálenosti cca 750 m od areálu OS OQEMA, s. r.o. 

Památný strom (buk lesní) se nachází v zámeckém parku Slatiňany – cca 1,2 km od areálu 
OS. 
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Přírodní partie jsou v nejbližším okolí OS dále představovány veřejnou zelení a zahradami 
u domů. 

Lokalita OS není územím historického, kulturního či archeologického významu. 

2.2.2. Celkové zhodnocení životního prostředí z hlediska jeho možného ohrožení závažnou 
havárií a identifikace nejcennějších složek životního prostředí, které je nutné zohlednit 
v posouzení rizik závažné havárie, případně zdůvodnění, proč nejsou některé složky 
životního prostředí vybrány pro posouzení rizik závažné havárie. 

Území objektu je silně antropogenně ovlivněné. Na místě OS Slatiňany je dlouhá tradice 
průmyslové činnosti, v nejbližší blízkosti nejsou chráněné oblasti přírody nebo cenné přírodní 
plochy.  

2.3. Informace o průmyslových a skladových objektech, včetně objektů zemědělské 
živočišné a rostlinné výroby, a přepravních komunikacích, které mohou být 
v souvislosti s objektem zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak 
zasaženy závažnou havárií v objektu provozovatele. 

V jihozápadním směru od OS je nádraží Slatiňany a za železniční tratí rozsáhlý areál firmy 
Recykling – Kovové odpady a.s. Součástí této provozovny je autovrakoviště, sběrný dvůr, 
skladování a likvidace nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů. Součástí 
tohoto areálu nejsou z hlediska havarijního ohrožení OS Slatiňany žádné významné 
skladovací kapacity. 

Několik menších firem situovaných podél ul. Vítězství (fy MH, truhlářství, Svaz chovatelů) ve 
směru do města nemá významné skladovací kapacity.  

Obdobně nejsou v blízkosti areálu OS v severním a východním směru na zemědělsky 
využívaných pozemcích sklady, které by mohly být zdrojem rizika havárie. 

Za potenciální vnější zdroje rizika je možné označit  

 provoz na komunikaci II/385 – severní hranice objektu (ulice Vítězství) 

Intenzita dopravy ve sčítacím úseku č. 5-3961 vyústění z I/37, Slatiňany – Slatiňany, konec 
zástavby (zdroj: www.scitani2016.rsd.cz), stav 2016: 

 roční prům. intenzita těžkých motor. vozidel 711 vozidel / 24 hod. 
 roční prům. intenzita osob. a dodávkových voz. 5 926 vozidel / 24 hod. 
 roční prům. intenzita motocyklů 32 vozidel / 24 hod. 
 roční prům. intenzita všech vozidel 6 669 vozidel/24 hod. 

 provoz na z jihozápadní strany přilehlé železniční trati č.238 Havlíčkův Brod –
Pardubice – Rosice. 

 Intenzita na této trati je v obou směrech (příjezdy a odjezdy vlaků): 55 vlaků/24 hod. 
(www.zelpage.cz) 

2.4 Meteorologické charakteristiky 

a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě 

Klimaticky leží areál OS na přechodu teplé (T2) a mírně teplé oblasti (MT 10). 

Rajón MT10 - dlouhé léto, teplé, mírně suché, přechodné období krátké, mírně teplé jaro 
a podzim, zima krátká, mírně teplá, velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Rajón T2 - dlouhé léto, teplé, suché, přechodné období velmi krátké, teplé až mírně teplé jaro 
a podzim, zima krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

http://www.scitani2016.rsd.cz/
http://www.zelpage.cz/
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Průměrná roční teplota se v lokalitě pohybuje okolo 8 - 8,5 oC, průměrné roční srážky 600 - 
700 mm s přibývající intenzitou jižním směrem k úpatí Železných hor. Podnebí v oblasti 
Chrudimska je možné charakterizovat jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými 
úhrny. Vzhledem k poměrně stabilnímu podnebí nebyly zjištěny informace o maximální 
a minimální teplotě, výskytu mlh, bouřkové činnosti. 

Tabulka 2 - Průměrný úhrn srážek– dlouhodobý stat. průměr 

Období měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 mm 10 9 11 10 10 11 11 9 8 8 10 11 

b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, bouřková činnost 
(elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy počasí pro danou lokalitu, 

Tabulka 3 - Průměrné hodnoty klimatických dat 

Počet letních dnů 55 

Počet dnů  10oC 165 

Počet mrazových dnů 105 

Počet ledových dnů 35 

Průměrná roční teplota [oC] 8,6 

Průměrná teplota v lednu [oC] 2,5 

Průměrná teplota v dubnu [oC] 8,5 

Průměrná teplota v červenci [oC] 18,5 

Průměrná teplota v říjnu [oC] 8,0 

Průměrný počet dnů se srážkami  1 mm 95 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 375 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 30 

Počet dnů zamračených 130 

Počet dnů jasných 45 

Četnost inverzí 5-6 % 

 

Tabulka 4 - Průměrná teplota vzduchu – dlouhodobý stat. průměr 

Období měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 oC -3,9 -2,7 0,7 5,5 10,6 13,6 15,3 15,2 11,4 6,7 0,9 -2,7 
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Tabulka 5 - Klimatické roční statistiky 

Údaj Průměrná hodnota Maximum 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 3 91 (2010) 

Počet ledových dní (Tmax< 0) 22 56 (2010) 

Počet arktických dní (Tmax< -10 2 6 (1996) 

Počet tropických dní (Tmax> 30) 14 32 (2015) 

Letní období je charakterizováno jako teplé, s průměrnou teplotou v červenci 17-19oC a s 50-
ti až 60-ti letními dny. Jaro a podzim jsou teplé až mírně teplé, prům. teplota v dubnu i říjnu je 
7 – 9°C. Zima je krátká, mírná až mírně chladná. V této oblasti je 160 - 180 dnů s průměrnou 
teplotou 10oC a více.  

Průměrná roční teplota je 8,6° C. 

Četnost inverzí lze odhadnout v rozmezí 5-6 %.  

c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v dané lokalitě. 

Převládající větry vanou z jihovýchodu a severozápadu. Minimum v četnosti směrů větru leží 
ve směrech severovýchodních a severních. Bezvětří se vyskytuje s četností 1,21 %. 
Nejfrekventovanější je třída stability D – neutrální podmínky.  

Aktuální větrná růžice pro lokalitu Slatiňany zpracovaná Českým hydrometeorologickým 
ústavem v stabilitním členění podle Pasquill-Gifford-Turner je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 6 - Větrná růžice 
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2.5 Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu 

2.5.1. Hydrologická (vodohospodářská) charakteristika 

Dle hydrologického členění ČR náleží území do povodí Labe 1-00-00, dílčího povodí 1-03-03 
Chrudimka. 

V objektu společnosti se nenacházejí žádné vodní toky ani vodní plochy. 

Řeka Chrudimka se nachází ve vzdálenosti cca 750 m od areálu OS fy OQEMA, s.r.o. Na 
většině svého toku teče k severu. Délka toku činí 104,4 km a průměrný průtok u ústí je 7,68 
m3/s. Průtokové poměry jsou velmi výrazně ovlivňovány vodními díly Hamry, Seč I, II a 
Křižanovice I, II.  

Chrudimka je vodohospodářsky významný vodní tok, kvalita vody je velmi dobrá. 

Nejbližší hydrologické měřící místo sledující kvalitu vody v Chrudimce je profil „VD 
Křižanovice“ (databankové číslo 95, říční km 38,3).  

Starší údaje (r.2008) - Chrudimka - kvalita vody, měřící místo VD Křižanovice. 

Tabulka 7 - Kvalita vody - Chrudimka 

Ukazatel Hodnoty 

CHSKCr 10 – 27 mg/l 

BSK5 1,2 – 1,9 mg/l 

pH 6,7 – 8,03 

Rozpuštěné látky (105 oC) 130 – 164 mg/l 

Nerozpuštěné látky (105 oC) 2 – 7 mg/l 

Dusík amoniakální 0,01 – 0,06 mg/l 

Dusík dusičnanový 1,1 – 3,6 mg/l 

Nepolární extrahovatelné látky < 0,01 mg/l 

Hlavní hydrologické údaje Chrudimky – dle Evidenčního listu hlásného profilu nejbližší stanice 
kategorie A – Svídnice, umístění profilu 100 m pod hrází vodní nádrže Křižanovice, levý břeh, 
staničení 30,30 km, aktualizace srpen 2009 (zdroj: www. chmi.cz) : 

Plocha povodí: 274 km2 

Průměrný roční stav: 35 cm 

Průměrný roční průtok: 2,76 m3/s 

N-leté průtoky: 23,9 m3/s (Q1), 56,4 m3/s (Q5), 74,2 m3/s (Q10), 124 m3/s (Q50), 150 m3/s (Q100) 

Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Areál skladu 
leží mimo záplavové území. 
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2.5.2. a 2.5.3. Hydrogeologická a geologická charakteristika 

Z hlediska hydrologických poměrů území náleží do povodí středního Labe a do povodí 
Chrudimky - hydrogeologicky se jedná o rajóny 431 a 6532. 

Hydrogeologický rajón 431 (Chrudimský rajón) 

 plocha povodí: 595,8 km2 

 geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy. 

Tabulka 8 - Hydrogeologické charakteristiky 

 
Přípovrchová zóna 1. vrstevní kolektor 

Litologie jílovce a slínovce pískovce a slepence 

Křídové souvrství - perucko-korycanské 

Stratigrafická jednotka - cenoman 

Dělitelnost rajonu lze dělit nelze dělit 

Mocnost souvislého zvodnění 15 až 50 m 15 až 50 m 

Hladina volná Napjatá 

Typ propustnosti průlino - puklinová průlino - puklinová 

Transmisivita nízká <1.10-4 m2/s střední 1.10-4 -1.10-3 m2/s 

Mineralizace 0,3-1 g/l 0,3-1 g/l 

Chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4 Ca-Mg-HCO3-SO4 

Hydrogeologický rajón 6532 (Krystalinikum Železných hor - JV část) 

 plocha povodí: 720,16 km2 

 geologická jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 

Tabulka 9 - Hydrogeologické charakteristiky 

 
Nevymezený kolektor 

Litologie převážně metamorfity 

Dělitelnost rajonu lze dělit 

Hladina Volná 

Typ propustnosti Puklinová 

Transmisivita nízká <1.10-4 m2/s 

Mineralizace 0,3-1 g/l 

Chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4 



Bezpečnostní zpráva, OQEMA, s r.o. 

 

 

39 

 

Podzemní vody  

Nadmořská výška terénu v areálu OS je cca 270 m n. m. V podloží celého areálu se nachází 
mělká kvarterní zvodeň. Hloubka hladiny podzemní vody, která je vázána na jílovitopísčité 
sedimenty a částečně i eluvium podložních hornin, nepřesahuje 2,5 m pod terénem. V areálu 
skladu nejsou monitorovací vrty, kvality podzemních vod není sledována. Směr spádu hladiny 
podzemní vody je přibližně k západu. 

2.5.4. Charakteristika poměrů v okolí OS, které mohou být příčinou vzniku nebo eskalace 
závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií 

a) Zátopové území 

Areál OS fy OQEMA, s.r.o. OS Slatiňany se nenachází v zátopovém území – viz obr.4. 

 

Obrázek 4 - Vymezení zátopového území 

b) Rizika vyplývajících z existence vodohospodářských děl (přehrady, hráze).  

Ucelené informace o stupni ohrožení Slatiňan při vzniku mimořádné události na 
vodohospodářských dílech – přehradách na řece Chrudimce nad Slatiňany nejsou 
provozovateli OS k dispozici. 

Podle povodňového plánu města Slatiňany není objekt společnosti OQEMA, s.r.o. mezi 
objekty ohroženými povodní. 

c) Nestability horninového podloží, možnosti sesuvů, rizika projevů seismické aktivity 

 Spád terénu (rovina) svým charakterem sesuv z hlediska nestability horninového 
podloží neumožňuje. 

 Oblast je hodnocena jako seismicky stabilní – stupeň 5 podle stupnice MSK-64. 

Uvedený stupeň makroseismické aktivity nebude znamenat riziko poškození budov, staveb 
nebo konstrukcí po realizaci rekonstrukce OS. Bezpečnost skladovacích kapacit nebude s 
ohledem na navrhované konstrukční provedení ohrožena. Riziko vyplývající z provozování 
technologických souborů (stáčení) při uvažovaném stupni seismicity není závažné (udrží svoji 
integritu a kompaktnost). K ohrožení osob na území provozovny OS při výše uvedeném stupni 
makroseismické intenzity prakticky nedojde. 

Bezpečnost OS a okolí nebude při působení uvažovaného stupně makroseismické intenzity 
významně ovlivněna. 
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d) Důlní díla 

Dané území není dotčeno důlním provozem.  

e) Okolní vodohospodářsky významné vodoteče  

f) Jímací území zdrojů pitné vody 

g) Propustnost podloží pro znečišťující látky  

Viz hydrologická, hydrogeologická a geologická charakteristika. 

 

2.5.5. Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou  

Vzhledem ke geografické poloze území nejsou tato rizika relevantní. 

 

2.5.6. Využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu zasaženy. 

Popis okolí objektu je uveden v příslušných kapitolách této části bezpečnostní zprávy. 
Vzhledem k povaze potenciální havárie není ohrožení zemědělsky využívaných pozemků 
relevantní. 

 

2.5.7. Popis kanalizace v objektu a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků, atd. 

Je částí kapitoly II. 1.5m). 

 

2.6 Potenciální specifická ohrožení objektu, např. nekontrolované požáry, letecké 
koridory atd. 

Areál OS leží mimo zalesněnou oblast, ohrožení objektu vnějším nekontrolovaným požárem 
je nepravděpodobné. Oblast se nachází mimo letecké koridory. 

Za specifických podmínek lze připustit ohrožení objektu ze strany průběžné komunikace 
II/358, např. při nehodě projíždějící autocisterny s LPG. Podobně pak nehodou na železnici. 
V prostoru areálu byla v minulosti řešena v gesci státu problematika staré ekologické zátěže 
horninového prostředí a podzemních vodách. Sanace byla ukončena v r. 2003 uvedením 
sanačních ploch do původního stavu. Po ukončení sanace nebylo další monitorování uloženo.  
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ČÁST III POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 

Tato část je součástí samostatného dokumentu. 
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ČÁST IV. ZÁSADY, CÍLE, POLITIKA PREVENCE 
ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií 

Oblast prevence závažných havárií (PZH), bezpečnost a ochrana zdraví při práci a PO (BOZP, 
PO) a ochrana životního prostředí patří k uznávaným a upřednostňovaných hodnotám ve 
společnosti OQEMA, s.r.o. 

Podle Příručky integrovaného systému řízení (ISŘ), rev. 3, vychází stanovení cílů ze 
záměrů Politiky a směřuje do všech oblastí ISŘ (jakosti, ochrany životního prostředí 
a bezpečnosti (včetně PZH), a to jak z hlediska organizace, řízení provozu, řízení změn, 
havarijního plánování, sledování plnění Programu, kontroly a auditu. 

Stanovené cíle odpovídají základním zásadám obecně platným pro SPZH: 

 neohrožovat svou činností životy a zdraví lidí (zaměstnanců i okolního obyvatelstva), 
životní prostředí a majetek z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, 

 provádět opatření zabraňující vzniku havarijní situace ve smyslu zákona o prevenci 
závažných havárií v aktuálním znění, tzn. minimalizovat možnost úniku nebezpečných 
látek z objektu nebo zařízení. 

Tyto zásady jsou uplatňovány ve všech oblastech činnosti 

2. Politika prevence závažné havárie 

Integrovaný systém řízení (ISŘ) ve fy OQEMA, s.r.o. zahrnuje oblast jakosti, environmentu, 
bezpečnosti (včetně PO) a prevence závažných havárií (PZH). Tento systém řízení ve fy 
OQEMA, s.r.o. v segmentech PZH, bezpečnosti a ochrany životního prostředí respektuje 
současný stav legislativy a je nastaven tak, aby průběžně reagoval na vývoj v oblasti 
evropské i české legislativy s potřebným předstihem.  

Politika prevence závažné havárie tak není formulována samostatně, ale je nedílnou 
součástí Politiky ISŘ.  

CÍLEM SPOLEČNOSTI OQEMA, s.r.o. JE DODÁVAT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM CHEMIKÁLIE 
V KVALITĚ A MNOŽSTVÍ, KTERÉ POTŘEBUJÍ, VČAS, NA SPRÁVNÉ MÍSTO A TAK, ABY 
TO OPTIMALIZOVALO JEJICH PROVOZNÍ NÁKLADY. 

Politika integrovaného systému řízení společnosti OQEMA, s.r.o. je zaměřena na zabezpečení 
vysoké kvality výrobků a služeb, vycházející z požadavků a potřeb zákazníků, 
zainteresovaných stran a zákonných požadavků legislativy se současnou minimalizací dopadů 
činnosti společnosti na životní prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Tyto 
požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých 
zaměstnanců a spoluprací s dodavateli a zákazníky. 

Zavedením a stálým rozvojem integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001 
a ISO 14001, plněním podmínek standardů bezpečnosti krmiv HACCP a GMP+ a zákona 
o Prevenci závažných havárií (PZH) je deklarována komplexní odpovědnost společnosti 
OQEMA, s.r.o. 

Politika integrovaného systému řízení je závazkem všech zaměstnanců naší 
společnosti OQEMA, s.r.o. 
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OQEMA, s.r.o. se zavazuje 

a) zákazníkům: 

 znát individuální potřeby zákazníků a poskytnout servis s jasně deklarovanými 
parametry,  

 nakupovat chemikálie od výrobců s jasně deklarovanou jakostí, 

 manipulovat, přepravovat a skladovat výrobky vždy s ohledem na zachování 
jejich jakosti a platnou legislativu, 

 být pružným dodavatelem, protože pružnost a přesnost minimalizují náklady 
zákazníka,  

 neustále zlepšovat integrovaný systém řízení a jeho efektivnost, tj. průběžně 
a trvale zlepšovat úroveň prováděných procesů, výrobků a služeb. 

b) dodavatelům: 

 zachovávat původní jakost výrobků pro koncového zákazníka, 

 dlouhodobě budovat pozici spolupracujících výrobců chemikálií na našem trhu, 

 přinášet dodavatelům informace o trendech a změnách na trhu koncových 
zákazníků. 

c) konkurentům: 

 zachovávat pravidla férové soutěže a získávat nové zákazníky především vyšší 
kvalitou zboží a služeb. 

d) komunitě: 

 být odpovědný vůči životnímu prostředí, minimalizovat rizika v oblasti 
bezpečnosti a environmentu, podnikat v plném souladu s platnou legislativou,  

 trvale snižovat rizika vzniku závažných havárií a negativních vlivů činnosti 
společnosti na životní prostředí. Eliminovat jejich možné dopady na 
zaměstnance, okolní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek v okolí areálů 
společnosti, 

 uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií, 
pracovišť, při zavádění nových činností a procesů, 

 podporovat neziskové aktivity a celkový rozvoj v regionech, kde působí. 

e) zaměstnancům: 

 dlouhodobě rozvíjet dovednosti a schopnosti svých zaměstnanců, 

 být odpovědným zaměstnavatelem dbalým na zásady bezpečnosti práce, 

 motivovat každého zaměstnance, který má vliv na jakost výrobků a služeb ke 
stálému zlepšování a růstu produktivity. 

Plnění programu ISŘ. 

Pro dosažení záměrů Politiky ISŘ jsou vedením společnosti každoročně vyhlašovány cíle ISŘ 
a programy PZH, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k vyloučení identifikovaných rizik. 
Plnění cílů a programů je pravidelně ověřováno a vyhodnocováno vedením společnosti. 
Systém ISŘ je periodicky prověřován v rámci interních auditů a přezkoumáván vedením 
společnosti. 
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Vrcholové vedení společnosti se zavazuje: 

 vytvořit potřebné materiálové, personální a finanční zdroje pro plnění Politiky 
integrovaného systému řízení a Cílů ISŘ, včetně vytvoření podmínek pro získávání 
dostupných informací v oblasti životního prostředí v nejširším pohledu a externí 
spolupráce v dané oblasti, 

 podporovat veškeré úsilí zaměstnanců zaměřené k plnění cílů a úkolů politiky jakosti 
a životního prostředí, včetně pravidelné kontroly plnění a aktualizace těchto dokumentů. 

3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažné havárie 

Výše uvedená politika je přílohou Příručky ISŘ a je dostupná zaměstnancům společnosti na 
vnitřní sdílené počítačové síti. Je rovněž vyvěšená na nástěnkách v jednotlivých 
provozech/skladech. Jedná se o datovaný a vedením podepsaný dokument. 

Pro dodavatele zboží a služeb, zákazníky a další zainteresované strany je politika 
zpřístupněna prostřednictvím www stránek společnosti. (www.oqema.cz). 

4. Uvedení konkrétních cílů a úkolů prevence závažných havárií pro všechny 
tematické oblasti 

Stanovení cílů vychází ze záměrů Politiky ISŘ a směřuje do všech oblastí ISŘ (jakosti, 
ochrany životního prostředí a bezpečnosti - včetně PZH) a to jak z hlediska organizace, řízení 
provozu, řízení změn, havarijního plánování, sledování plnění SPZH, kontroly a auditu.  

Definování a tvorba cílů řešena v Příručce ISŘ. Za proces odpovídá manažer ISŘ, definování 
a tvorba cílů se provádí se pravidelně, min. 1x ročně. Cíle jsou vyhlášeny dokumentem QS02 
Cíle ISŘ pro daný rok. Jednotlivé úkoly jsou pak rozpracovány v rámci QS02 do formulářů 
D02 01 Program k cíli.  

Cíle jsou každoročně aktualizovány v rámci přezkoumání vedením.  

Za základní strategický cíl společnosti z hlediska posílení bezpečnosti užívání objektu OS 
Slatiňany je považována rekonstrukce skladovacích kapacit a infrastruktury OS. 
Konkrétní cíle společnosti související jednotlivými tematickými oblastmi jsou uvedeny 
v příloze č. 6 Bezpečnostní zprávy. 

Obecné cíle vztahující se k jednotlivým tematickým oblastem podle § 4 odst. 2 vyhlášky 
č. 227/2015 Sb. 

 Lidské zdroje v objektu a jejich řízení: obecným cílem v této oblasti je soustavné 
zvyšování úrovně bezpečnosti objektu vzhledem k vlastním zaměstnancům, ale 
i k okolí objektu.  

 Řízení provozu objektu: udržování stávajících bezpečných postupů a existujících 
provozních činností. Zvyšování bezpečnosti provozu. 

 Řízení změn v objektu: udržování stávajících postupů pro plánování a provádění 
změn a posouzení těchto změn z hlediska bezpečnosti.  

 Havarijní plánování: udržování a aktualizace zdokumentovaných postupů pro 
případy havarijních situací.  

 Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných 
havárií a systémem řízení bezpečnosti: zajištění objektivního sledování úrovně 
realizace úkolů bezpečnostní zprávy.  

 Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií: 
udržování a aktualizace zdokumentovaných postupů pro plánování a provádění 
kontrol plnění stanovených cílů a úkolů.  
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5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika prevence závažných 
havárií, včetně opatření k omezení možných následků závažné havárie, 
odpovídají existujícím zdrojům rizika závažných havárií. 

Cíle a zásady PZH jsou provázány a souvisí se stávajícím programem BOZP a PO, a dále s 
managementem ochrany životního prostředí a vycházejí z provedené analýzy rizik, která byla 
provedena i s ohledem na životní prostředí. 

6. Informace o tom, zda prevence závažných havárií je řešena samostatně nebo 
zda je součástí integrovaného systému, např. spolu s bezpečností a ochranou 
zdraví při práci, ochranou životního prostředí, a odůvodnění zvoleného 
přístupu. 

Integrovaný systém řízení (ISŘ) ve fy OQEMA, s.r.o.., zahrnuje oblast jakosti, environmentu, 
bezpečnosti (včetně PO) a prevence závažných havárií (PZH). Tento systém řízení ve fy 
OQEMA, s.r.o.. v segmentech PZH, bezpečnosti a ochrany životního prostředí respektuje 
současný stav legislativy a je nastaven tak, aby průběžně reagoval na vývoj v oblasti 
evropské i české legislativy s potřebným předstihem.  

Integrovaný přístup k systémům řízení je výhodný z toho důvodu, že jednotlivé systémy mají 
obdobné prvky, je tedy možné některé procesy a postupy v rámci těchto systémů sloučit. 
Jedná se především o oblast „audit systému“, „řízení změn“, atd. Zabrání se tím duplicitě 
informací, lepší provázanosti procesů a dokumentů, atd. 

Cíle a zásady v oblasti PZH včetně opatření k zamezení možných následků havárií jsou 
součástí cílů ISŘ a odpovídají identifikovaným zdrojům rizika. Program ISŘ tedy zahrnuje 
PZH a je průběžně vyhodnocován a upřesňován. Prostřednictvím Programu jsou naplňovány 
cíle a zásady přijaté vedením společnosti v rámci Politiky ISŘ. 
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ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti 

1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně 

Systém řízení bezpečnosti je ve společnosti OQEMA, s.r.o. součástí integrovaného systému 
řízení, a to spolu s oblastí kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), správnou 
výrobní praxí v oblasti léčiv (SVP), systémem bezpečné distribuce a výroby krmiv (GMP+B1). 

Systém řízení bezpečnosti se týká všech procesů řízení, které jsou definované v Příručce ISŘ.  

Tabulka 10 - Seznam procesů, vedoucí procesu a souvislost s PZH 

REŽIJNÍ a PODPŮRNÉ PROCESY (viz 
Příručka ISŘ) 

vedoucí procesu Odkaz na kapitolu 
bezpečnostní zprávy 

PP 01 - Controlling, účetnictví, správa 
finančních toků 

finanční ředitel 
----- 

PP 02 – Řízení ISŘ 

 
finanční ředitel, 
manažer ISŘ 

V.I. Náležitosti 
charakteristiky systému 

řízení bezpečnosti 
V.II.2. Řízení provozu 

PP 03 – Personalistika finanční ředitel  V.II.1. Lidské zdroje v 
objektu a jejich řízení 

PP 04 – Řízení změn manažer ISŘ V.II.3. Řízení změn 

PP 05 – Řízená dokumentace, informační 
systém 

manažer ISŘ, 
vedoucí IT 

V.I. Náležitosti 
charakteristiky systému 

řízení bezpečnosti 

PP 06 – Marketing generální ředitel 
------- 

PP 07 – Ochrana ŽP - EMS manažer ISŘ V.II.2. Řízení provozu 

PP 08 – Bezpečnost práce 
 

provozní ředitel, 
vedoucí provozu 

V.II.4. Havarijní plánování 

PP 09 – Nápravná a preventivní opatření manažer ISŘ V.II.5.Sledování plnění 
cílů 

PP 10 –Audity manažer ISŘ V.II.6.Audit systému 

PP 11 – Metrologie manažer ISŘ 
------ 

VÝROBNÍ PROCESY Vedoucí procesu   

PP 12 Nákup a sledování zásob 
 

provozní ředitel 
vedoucí nákupu 

----- 
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PP 13 Prodej 
 

obchodní ředitel 
vedoucí prodeje 
finanční ředitel 

----- 

PP 14 Manipulace provozní ředitel V.II.2. Řízení provozu 

PP 15 Dispečink sklady – doprava 
 

provozní ředitel, 
dispečer 

V.II.2. Řízení provozu 

PP 16 Výroba 
 

provozní ředitel 
manažer IS 

V.II.2. Řízení provozu 

PP 17 HACCP manažer ISŘ ----- 

SPZH popsaný v tomto dokumentu, část V., souvisí s ostatními systémy a procesy zavedenými 
ve společnosti (BOZP, PO, ochrana životního prostředí a systém řízení jakosti, atd.).  

Společnost OQEMA, s.r.o. má stanovenou organizační strukturu založenou na vertikální, 
několikastupňovém řízení podniku. Organizační struktura je uvedená v příloze č. 7 tohoto 
dokumentu.   

Nástrojem pro řízení bezpečnosti, zavedení a udržování SPZH jsou interní směrnice 
a předpisy společnosti, které jsou přijaty na úrovni vedení společnosti. Dokumenty jsou 
závazné pro zaměstnance společnosti a pro třetí osoby (externí spolupracovníci, dodavatelé, 
obchodní partneři, konzultanti a návštěvníci vstupující do prostoru objektu závodu nebo 
jednající se zaměstnanci), pokud se jich týkají.   

Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jsou chápány ve 
společnosti OQEMA, s.r.o. jako věc veřejného zájmu a jsou nedílnou součástí péče 
o zaměstnance. 

Dokument popisující systém řízení ve společnosti: Příručka integrovaného systému řízení 
(ISŘ) dále také Příručka ISŘ, Organizační struktura 

2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení 
bezpečnosti. 

Hierarchie dokumentů ve společnosti je třívrstvá:  

 Třída dokumentace A: Příručka ISŘ a Plány ISŘ. 

 Třída dokumentace B: Vrcholové směrnice (Organizační struktura, Spisový 
a archivační řád, Podpisový řád, Pracovní řád) – jedná se o směrnice vedení. 

 Třída dokumentace C: Popisy pracovních funkcí, Směrnice provozního ředitele, 
Pracovní postupy, atd. 

Hierarchicky nejvyšší úroveň mají dokumenty třídy A, následují dokumenty třídy B, 
a hierarchicky nejnižší úroveň mají dokumenty třídy C. Řízení jednotlivých dokumentů 
odpovídá jejich postavení v hierarchii řízených dokumentů systémů ISŘ. 

Dokument: dokumenty procesu PP 05 – Řízená dokumentace, informační systém (vedoucí 
procesu: manažer ISŘ, vedoucí IT) 

Odpovědnost: správcem dokumentace je ve společnosti manažer ISŘ. Správce vede seznam 
řízené dokumentace na formuláři D05 05. 

Seznam dokumentů se vztahem k PZH je uvedený v příloze č. 8. 
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3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům. 

 Všichni zaměstnanci mají přístup k řízené dokumentaci, jejímž obsahem je systém 
bezpečnosti. Dokumenty jsou přístupné na Intranetu, jsou součástí školení periodických i 
mimořádných. 

 Dokumentace z oblasti PO a BOZP je také vyvěšena v provozu na informačních nástěnkách 
a k dispozici v kanceláři vedoucího provozu. 

Dokument: dokumenty procesu PP 05 – Řízená dokumentace, informační systém (vedoucí 
procesu: manažer ISŘ, vedoucí IT) 

Odpovědnost: správcem dokumentace je ve společnosti manažer ISŘ.  

4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení 
příslušných vnitřních předpisů. 

4.1. Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie. 

Postup stanovuje dokument PP 03.III.1 Posouzení rizik. Podmínky vychází z  auditů 
(interních i externích) v oblasti PO, BOZP a PZH. Za proces je odpovědný provozní ředitel.  

K řešení posouzení rizik je generálním ředitelem jmenován tým PZH.  

Posuzování se provádí při každé definované změně. Výsledkem posouzení je zpráva a příp. 
opatření ke snížení rizika, nápravná opatření. 

4.2. Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému 
řízení bezpečnosti. 

Základní organizační struktura společnosti specifikuje působnost útvarů/pozic a stanovuje 
horizontální a vertikální vazby mezi jednotlivými útvary/pozicemi společnosti. Organizační 
struktura je uvedena v příloze 7bezpečnostní zprávy. 

Pravidla a postupy zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti jsou 
uvedeny Příručce integrovaného systému řízení (ISŘ). Jednotlivé postupy a principy procesu 
jsou dále rozepsány a detailně definovány v interních dokumentech, které se systému PZH 
týkají (viz příloha č. 8).  

Za proces kontinuálního zlepšování systému prevence závažné havárie je odpovědný 
manažer ISŘ, který je jmenovaný ředitelem společnosti, ve spolupráci s provozním ředitelem. 

4.3. Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů 
a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování. 

Řeší dokument PP 05.V.1Legislativní požadavky. Za sledování právních předpisů 
a technických dokumentů jsou stanoveny odpovědné osoby dle jednotlivých oblastí (manažer 
ISŘ, správce katalogu, produktový manažer). Legislativní požadavky jsou sledovány 
v intervalu 1 měsíc). Změny jsou zaznamenány do Registru legislativy (PP 05 V 1 Registr 
legislativy ISŘ), kde je přehledně uvedené číslo a název předpisu, platnost a odkaz na text 
předpisu. 

Požadavky na hlavní zdroj rizika – chemické látky, je dále řešen systémem schvalování 
(IS Colombo – postup popsán v PP 05.IV.III Schvalování položky v systému Colombo), kde 
jsou sledovány konkrétní legislativní požadavky. Zde je také stanovena odpovědnost 
jednotlivých schvalovatelů za danou oblast. 
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4.4. Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti prevence závažných 
havárií. 

Definování a tvorba cílů řešena v QM03 Příručce ISŘ. Za proces odpovídá manažer ISŘ, 
definování a tvorba cílů se provádí se pravidelně, min. 1x ročně. Cíle jsou vyhlášeny 
dokumentem QS02 Cíle ISŘ pro daný rok. Jednotlivé úkoly jsou pak rozpracovány v rámci 
QS02 do formulářů D02 01 Program k cíli. 

4.5. Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro 
hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření. 

Příprava a schvalování cílů je uvedeno v dokumentuQM03 Příručka ISŘ, kap. II.1. Příprava 
schvalování cílů. Návrh cílů ISŘ připravuje generální ředitel, vedoucí oddělení a manažer 
ISŘ, a to na základě následujících informací: 

 Rozvoje jednotlivých oddělení firmy (prodej, nákup, marketing, provoz, ekonomika, 
informační systém, práce ředitele). 

 Záznamů z provedených interních auditů. 

 Vyhodnocení záznamu o závadách. 

 Prostudování realizovaných nápravných a preventivních opatření, včetně záznamů 
o jejich účinnosti. 

 Výsledků hodnocení zaměstnanců. 

 Vyhodnocení provedeného průzkumu spokojenosti zákazníků (1x za rok). 

 Průběžné vyhodnocování zápisů z jednání se zákazníky s důrazem na zjišťování 
jejich požadavků, poptávek, stížností a vývoje potřeb zákazníků firmy v širším slova 
smyslu. 

4.6. Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového 
harmonogramu. 

Úkoly a harmonogram jsou stanovovány v rámci porad vedení (měsíčně) a strategie (1x 
ročně). Cíle a úkoly zpracovává a předkládá na poradě vedení ke schválení manažer ISŘ. 
Návrh je schvalován generálním ředitelem firmy. Dokument je vydáván jako příloha příručky 
ISŘ (č. QM02). Platná verze je založená u manažera ISŘ a je k dispozici všem pracovníkům 
v elektronické verzi na intranetu společnosti. Popis procesu je uvedený v QM03 Příručka ISŘ. 

4.7. Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na 
sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů. 

Provádění kontrol na všech stupních řízení je stanoveno v dokumentu PP 10.1 Řízení 
interního auditu, a je prováděno v rámci interních auditů a vyhlášením mimořádných kontrol 
v případě potřeby. Plánované audity vyhlášeny dokumentem QM04 Plán interních auditů, 
pravidelně min. 1x ročně. V rámci těchto auditů dochází ke kontrole stanovených cílů, jejich 
plnění. 

V dokumentu PP 10.1 Řízení interního auditu je uvedené, že audit zahrnuje kontrolu řešení 
problémů a neshod identifikovaných v minulosti. Auditor doporučuje nápravu, když stávající 
řešení požadavku není efektivní, úměrné či účelné nebo stávající předpis je složitý, 
nesrozumitelný, definice nejsou jednoznačné. 

K provedení auditu je jmenován tým (nejčastěji dvoučlenný) z pohotových rezerv podle 
seznamu vyškolených auditorů. Vedoucím auditorem může být manažer ISŘ. 

Audit může být také proveden ve spolupráci s externí firmou. 



Bezpečnostní zpráva, OQEMA, s r.o. 

 

 

50 

 

Průběžná kontrola plnění stanovených úkolů a cílů je prováděna osobou odpovědnou za 
stanovený cíl, která je pro každý cíl určena v přehledu stanovených cílů pro daný rok. V příloze 
č. 6 tohoto dokumentu jsou uvedeny konkrétní cíle a současně je delegována i odpovědnost 
za splnění těchto cílů. 

4.8. Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění 
jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti. 

Zajištění zdrojů pro stanovené období popisuje předpis Program o strategii pro daný rok. 
Program schvaluje generální ředitel. 

Technické zdroje (včetně velkých oprav) zahrnuje plán investic, schvaluje generální ředitel. 

Drobné (průběžné) opravy- plánují vedoucí provozu v rámci režijních nákladů na daný rok, 
schvaluje provozní ředitel. 

Finanční zdroje – plán investic, připravuje investiční ředitel ve spolupráci s provozním 
ředitelem, schvaluje generální ředitel. 

Lidské zdroje – popisuje směrnice PP 03.III Získávání lidských zdrojů. Směrnice popisuje 
získávání nových zaměstnanců a kritéria jejich výběru. Zajišťuje finanční ředitel. 

4.9. Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu 
nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských). 

Podle QM 03 Příručka ISŘ platí, že vedení společnosti identifikuje požadavky na zdroje pro 
zajištění fungování systému kvality prostřednictvím vedoucích oddělení. Požadavky na 
zdroje se stávají součástí ročního plánu investic a oprav (např. požadavky na software …), 
plánu vzdělávání (požadavky na výcvik a vzdělávání) a personálního plánu (požadavky na 
nové zaměstnance). Roční plán je schválen generálním ředitelem společnosti do 31.12. 
předešlého roku Realizace plánu je pravidelně měsíčně vyhodnocována na měsíční poradě 
vedení. Součástí identifikace a zajištění požadavků na zdroje je i požadavek na rezervní zdroje 
pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností, tyto záležitosti 
jsou řešeny prostřednictvím tzv. rezervního fondu společnosti (odpovědnost za vytvoření má 
generální ředitel, dále provozní ředitel a individuální odpovědnost dle jednotlivých provozů). 

V objektu společnosti OQEMAs.r.o. jsou zajištěna technická zařízení a opatření využitelná 
v případě nečekaných změn nebo neobvyklých okolností, např. náhradní čerpadla, AC. 
V případě neobvyklých okolností je k dispozici vlastní údržba. 

 

II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti 

1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení 

1.1. Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných 
havárií. 

1.1.1. Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování 
rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností 
zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 
jejich zastupitelnost. 

Přehled všech pracovních pozic společnosti je stanoven v dokumentu QS01Organizační 
struktura. 

Vliv na omezování rizik nebo vznik závažné havárie mají následující pozice: 
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Tabulka 11 - Seznam pozic a stručný popis odpovědností 

Pozice Povinnosti 

Výkonný ředitel Zajištění finančních zdrojů pro realizaci SPZH, jeho další rozvoj 
a zdokonalování. 

Provozní ředitel Pozice odpovědná za realizaci SPZH, jeho budování a 
zdokonalování. Osoba odpovědná za komunikaci s úřady 
v oblasti SPZH, za posouzení rizik závažné havárie, školení 
zaměstnanců v oblasti SPZH, atd. 

Finanční ředitel Zajištění finančních a lidských zdrojů pro realizaci SPZH, jeho 
další rozvoj a zdokonalování. 

Investiční ředitel Zajištění technických zdrojů pro realizaci SPZH, jeho další 
rozvoj a zdokonalování. 

Manažer ISŘ, správce 
dokumentace, představitel 
vedení pro jakost 

Realizace SPZH, jeho rozvoj a zdokonalování v rámci své 
působnosti, vedení interních auditů, stanovení a kontrola cílů, 
správa dokumentace, aktualizace a seznámení zaměstnanců s 
dokumentací 

Technik BOZP a PO Jedná se o externího zaměstnance, který vykonává činnost 
v oblasti BOZP a PO podle norem v oblasti. Činnost externího 
pracovníka řídí Manažer ISŘ, správce dokumentace, 
představitel vedení pro jakost. 

Vedoucí provozu Naplnění požadavků SPZH v rámci své působnosti, kontrola 
plnění cílů a úkolů v rámci své působnosti. 

Vedoucí výroby Naplnění požadavků SPZH v rámci své působnosti, kontrola 
plnění cílů a úkolů v rámci své působnosti. 

Manipulant – skladový dělník Manipulace s nebezpečnými látkami podle pracovních předpisů 
a ve smyslu absolvovaných školení.  

Obalář Manipulace s nebezpečnými látkami podle pracovních předpisů 
a ve smyslu absolvovaných školení. 

Obsluha stáčiště (skladový a 
manipulační dělník 
v organizačním schématu) 

Manipulace s nebezpečnými látkami podle pracovních předpisů 
a ve smyslu absolvovaných školení 

Mistr Manipulace s nebezpečnými látkami podle pracovních předpisů 
a ve smyslu absolvovaných školení. 

Kompletní výpis povinností a odpovědností jednotlivých pracovníků jsou stanoveny v popisu 
pracovní funkce (PPF), včetně zastupitelnosti. 

 

1.1.2. Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců 
s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií. 

Pracovní pozice s vlivem na omezování rizik a s vlivem na vznik závažných havárií jsou 
uvedeny v organizačně-funkčním schématu pro středisko Slatiňany v dokumentu PP 08.III.2 
Organizačně-funkční schéma. 
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1.1.3. Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem 
na vznik závažných havárií. 

Výše uvedené dokumenty jsou přístupné všem pracovníkům společnosti na intranetu 
a v kanceláři správce dokumentace. 

1.1.4. Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá povinnost seznámit dodavatele, 
zaměstnance externích právnických osob nebo externí podnikající fyzické osoby (dále 
jen „externí subjekty") a návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět 
kontrolu dodržování pravidel. 

Uvedené povinnosti jsou stanoveny dokumentem Směrnice provozního ředitele SPŘ 17 
Pohyb osob a materiálu v areálu Slatiňany. Za seznámení je odpovědný vedoucí provozu. 

1.1.5. Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů. 

Prověřování kvalifikace externích subjektů při činnostech spjatých s provozem s možným 
rizikem nehody (svařování, elektrikář do exu, revizní technik technologického zařízení žíravin 
a hořlavin) má stanovenu v popisu pracovní funkce vedoucí provozu. Postup je stanoven 
dokumentem Směrnice provozního ředitele SPŘ 17 Pohyb osob a materiálu v areálu 
Slatiňany. 

1.1.6. Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedoucích 
zaměstnanců. 

Problematika PZH je pravidelnou součástí měsíčních porad vedení, kde jsou prezentovány 
aktuální problémy bezpečnosti a jsou hodnoceny stanovené úkoly. Z porady je uskutečněn 
Zápis z porady vedení, která je k dispozici vedoucím zaměstnancům.  

Projednávání problematiky prevence závažné havárie je také předmětem porad nejvyššího 
vedení o strategii (1 x ročně), kde jsou prezentovány požadavky PZH. Zápis z porady 
o strategii je opět k dispozici všem vedoucím pracovníkům. 

V případě aktuální potřeby je problematika PZH projednávána na poradách vedoucích 
oddělení. 

1.1.7. Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky prevence 
závažné havárie na úrovni vedení. 

Povinnost projednání výsledků problematiky PZH z jednotlivých porad s podřízenými 
pracovníky je stanovena v popisech pracovních funkcí vedoucích pracovníků. Vedoucí 
pracovníci mají povinnost seznamovat zaměstnance se závěry pravidelných porad vedení, 
pokud se tyto závěry jejich pracovní náplně týkají. Takové seznámení probíhá vždy po poradě 
vedené (1 x za měsíc). 

1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích (název pracovní pozice) a jejich 
odpovědnost. 

1.2.1. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za provádění 
posouzení rizik závažné havárie. 

Odpovědnost za danou oblast je stanovena popisem pracovní funkce Provozní ředitel. 

1.2.2. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za seznamování 
dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly 
bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu. 

Odpovědnost za danou oblast je stanovena popisem pracovní funkce Vedoucí provozu, 
vedoucí výroby. 
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1.2.3. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zajištění 
potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj. 

Odpovědnost za jednotlivé oblasti je stanovena v příslušných PPF. Za zajištění potřebných 
zdrojů je definovaná následující odpovědnost: 

 zajištění zdrojů finančních – výkonný ředitel, 

 zajištění technických zdrojů – investiční ředitel, 

 zajištění lidských zdrojů – finanční ředitel. 

1.2.4. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za proces zavádění a 
udržování systému řízení a jeho rozvoj. 

Za zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj je odpovědný manažer integrovaného 
systému řízení, povinnost stanovena popisem pracovní funkce. V zastoupení pak 
jmenovaný představitel vedení pro jakost. 

1.2.5. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za identifikaci potřeb 
výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti. 

Za stanovení potřeb výcviku, realizaci je zodpovědný vedoucí provozu. 

Za vyhodnocení efektivnosti výcviku je odpovědný provozní ředitel. 

Uvedené povinnosti jsou v PPF. Popis – viz kap. 6.2. Lidské zdroje Příručky ISŘ. 

1.2.6. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za sledování 
funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho 
účinnosti. 

Za sledování funkčnosti systému, vedení kontrol, auditů a jejich vyhodnocování je odpovědný 
manažer integrovaného systému řízení, představitel vedení pro jakost a tým interních auditorů 
společnosti. Uvedené povinnosti jsou v PPF. 

1.2.7. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zavedení, 
sledování a vyhodnocování nápravných aktivit. 

Za zavedení, sledování a vyhodnocení nápravných opatření je odpovědný manažer 
integrovaného systému řízení, v zastoupení pak představitel vedení pro jakost. 

Za řešení jednotlivých nápravných opatření je pak odpovědný vedoucí pracovník procesu, do 
kterého opatření spadá. Uvedené povinnosti jsou v PPF. 

1.2.8. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení a řešení 
mimořádných a havarijních situací. 

Za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací jsou odpovědni pracovníci řízení provozu 
v řadě mistr –vedoucí výroby- vedoucí provozu - provozní ředitel – generální ředitel. V rámci 
řešení problematiky je generálním ředitelem jmenován tým společnosti pro oblast PZH. 
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1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání. 

1.3.1. Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro obsazování 
pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení 
odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Výběr zaměstnanců se děje na základě kritérií stanovených požadavky na pracovní místo, 
a tedy s ohledem na činnosti významné z hlediska prevence závažné havárie. 

Systém výběru zaměstnance je popsán a stanoven dokumentem PP 03.III Získávání lidských 
zdrojů. Dokument popisuje výběrové řízení a jeho jednotlivé fáze, kritéria výběru 
zaměstnance a proces nástupu zaměstnance.  

Požadavky na jednotlivé pracovní pozice jsou pak stanoveny v popisech pracovních funkcí. 

 

1.3.2. Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných 
havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, 
včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Společnost OQEMA, s.r.o. má zavedeny postupy pro rozvoj a udržování potřebných 
odborných způsobilostí zaměstnanců. Příprava zaměstnanců jednotlivých profesí se realizuje 
ve třech oblastech: 

- oblast odborné (profesně specializované), 

- oblast systému integrovaného managementu (včetně požadavků PZH ), 

- oblast BOZP a PO 

Rozvoj znalostí a dovedností je stanoven a popsán v dokumentu PP 03.IV Zabezpečení 
odborné způsobilosti pracovníků. Dokument stanovuje rozsah školení a odborného 
výcviku, včetně pracovních funkcí a termínů. Za provedení školení je odpovědný vedoucí 
provozu. Za evidenci odpovídá mzdová účetní. 

1.3.3. Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení, včetně 
uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Ve společnosti je zavedený systém průběžného vzdělávání na všech pozicích včetně 
managementu.  

Rozvoj znalostí a dovedností je stanoven a popsán v dokumentu PP 03.IV Zabezpečení 
odborné způsobilosti pracovníků. Dokument stanovuje rozsah školení a odborného 
výcviku, včetně pracovních funkcí a termínů. Za provedení školení je odpovědný vedoucí 
provozu. Za evidenci odpovídá mzdová účetní. Z každého školení je vyhotoven záznam OD31 
Prezenční listina školení. 

1.3.4. Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců, včetně uvedení 
odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Popis zajištění jednotlivých školení je stanoven dokumentem PP 03.IV Zabezpečení odborné 
způsobilosti pracovníků. Ověřování znalostí je součástí školení (ústní nebo písemný test), 
provádí školitel. Ověřování znalostí je také součástí interních auditů.  

1.3.5. Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení, včetně 
uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Stanoveno v dokumentu PP 03.IV Zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků, školení 
je  zakončeno testem k ověření znalostí a účinnost vyhodnocena školitelem. V oblasti PZH je 
školitelem provozní ředitel. Školení je zdokumentováno předepsanou prezenční listinou 
(formulář OD31 Prezenční listina školení).  
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1.3.6. Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti: 
a) právní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií, 

b) politika prevence závažných havárií, 

c) vnitřní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií, 

d) identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika, 

e) nežádoucí účinky na zdraví opatření na ochranu zdraví a osobní ochranné pracovní 

prostředky ohrožených osob, 

f) postupy a činnosti při mimořádných událostech. 

Obsah školení v oblasti PZH je stanoven dokumentem osnova školení OŠ-ŘJ-05/2015 
Osnova školení PZH. Osnova zahrnuje všechny uvedené oblasti. Každoročně je zpracována 
prezentace dle aktuálních dat, která tvoří přílohu osnovy. Osnova školení tedy pružně reaguje 
na změny legislativy a interní změny ve společnosti ovlivňující míru rizika.  

1.3.7. Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti: 
a) instalované technologické bezpečnostní systémy (detekce, signalizace, výkonové akční 

členy), 

b) provozované protipožární systémy, 

c) ventilační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy, 

d) nouzové a havarijní bezpečnostní systémy. 

Tyto oblasti jsou předmětem školení PO a BOZP externích poradenských společností.  

1.3.8. Informace o provádění vstupního školení. 

Vstupní školení je popsáno dokumentem PP 03.IV Zabezpečení odborné způsobilosti 
pracovníků. Je stanoven rozsah školení pro jednotlivé pracovní funkce, dále je popsána 
evidence školení, ověřování znalostí, dokumentování a vyhodnocení školení. 

Podle toho dokumentu má odpovědnost za školení nadřízený příslušného pracovníka ve 
spolupráci s vedoucími pracovníky příslušných odborů. Evidenci školení vede mzdová účetní. 

1.3.9. Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru. 

Periodické školení je popsáno dokumentem PP 03.IV Zabezpečení odborné způsobilosti 
pracovníků. V tomto dokumentu je stanoven rozsah školení pro jednotlivé pracovní funkce. 

Pro daný rok je zpracován manažerem ISŘ aktuální plán školení s doplněním aktuálních 
požadavků na školení. Odpovědnost za školení nadřízený příslušného pracovníka ve 
spolupráci s vedoucími pracovníky příslušných odporů. Evidenci školení vede mzdová účetní. 

1.3.10. Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových 
postupů a technologií. 

Školení při převedení na jinou práci je popsáno v dokumentu PP 03.IV Zabezpečení odborné 
způsobilosti pracovníků. Při převedení na jiné pracoviště absolvují zaměstnanci úvodní 
instruktáž na pracovišti a zácvik, příp. specializovaná školení vyplývající z požadavků pracovní 
pozice. 

O změně pracovní pozice informuje vedoucí provozu, který tuto změnu hlásí mzdové účetní. 
Pracovník na této pozici zapracuje změnu do systému školení.  

Při změně technologie provádí školení dodavatel technologie. Záznam o školení je uložený 
u vedoucího provozu. Při změně interního pracovního postupu je  provedena revize 
příslušného dokumentu a  seznámení zaměstnanců s revizí dle PP 05.I  Řízení dokumentů. 
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1.3.11. Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled 
těchto činností. 

Jakákoliv pozice, kde zaměstnanci nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
je považována ze strany vedení společnosti za významnou z hlediska bezpečnosti. Na školení 
a informovanost zaměstnanců je kladen velký důraz.  

Školení z hlediska bezpečnosti (BOZP a PO) je zajištěno externí společností (OZO-Guard7), 
jde o vstupní, periodická i mimořádná školení, ukončená testem znalostí. Lhůty a popis 
stanoveny v PP 03.IV Zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků. 

1.4. Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií. 

1.4.1. Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, předkládat návrhy 
při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, včetně 
uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Zaměstnanci jsou zapojeni do procesu identifikace havarijních situací tak, že mají povinnost 
informovat vedoucího pracovníka o zjištěné neshodě. Zaměstnanci mají také možnost 
předkládat preventivní opatření a tím se aktivně podílet na budování systému PZH.  

Projednávání stavu provozu a zajištění chodu, vč. PZH je pravidelnou součástí provozních 
porad mistrů a vedoucího výroby při předávání směny (konané denně), záznamy jsou 
prováděny v D14 07 Provozní deník. 

Management si při tvorbě a naplňování systému řízení PZH náležitě uvědomuje význam 
podnětů od zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu 

1.4.2. Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu. 

Podněty od zaměstnanců zaznamenávány v D14 07 Provozním deníku, jsou projednávány 
na poradách vedení a jsou součástí podkladů pro tvorbu cílů viz. Příručka ISŘ. 

1.4.3. Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování 
bezpečných pracovních postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu. 

Negativní motivace: nedodržením pracovních postupů vyplývajících z interních směrnic 
a předpisů společnosti je považováno za hrubé porušení pracovní kázně a je řešeno v souladu 
s Pracovním řádem společnosti. Hrubé porušení pracovní kázně řeší Zákoník práce 
a v souladu s tímto společnost postupuje – např. finanční postih. 

Pozitivní motivace – motivační prémie v případě bezpečného provozu.  

1.4.4. Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, 
k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií. 

Vyhodnocení cílů ISŘ v dokumentu QM 02 Cíle ISŘ pro daný rok je prezentováno na poradě 
vedení. Informace z porady vedení jsou jednou měsíčně prezentovány provozním ředitelem 
vedoucím provozu, a ti informace přenášejí na pracovní porady provozu. Dále je dokument 
přístupný v rámci systému ISO dokumentace na intranetu všem pracovníkům. 
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2. Řízení provozu objektu 

2.1. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost posuzovat provozní činnosti 
z hlediska možnosti vzniku závažné havárie, včetně uvedení stručné charakteristiky tohoto 
vnitřního předpisu. 

V dokumentu PP 03.III.1 Posouzení rizik je jako odpovědná osoba za tento proces stanoven 
vedoucí provozu, k řešení je jmenován tým PZH.  

Posouzení se provádí při požadavku na novou technologii, zařízení nebo při definované 
změně technologie nebo zařízení. 

2.2. Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie. 

Přestože nebyl stanoven zdroj rizika závažné havárie, bylo provedeno v části III bezpečnostní 

zprávy vyhodnocení vybraných havarijních scénářů.  

 Únik hořlavé kapaliny ze železniční/automobilové cisterny vlivem porušení pláště -  

scénář č. 1, provozní činnost: stáčení železničních a automobilových cisteren. 

Automobilové/železniční cisterny s komoditami jsou stáčeny v kolejišti na zabezpečené jímce 

hořlavých kapalin. Cisterny jsou vyprazdňovány spodní výpustí cisterny. Stáčecí hadice 

z cisterny je připojená na potrubní trasu do zásobníku. 

 Únik hořlavé kapaliny ze stáčecí hadice železniční/automobilové cisterny – scénář č. 

2, provozní činnost: stáčení železničních a automobilových cisteren. 

Železniční cisterny s komoditami jsou stáčeny v kolejišti na zabezpečené jímce 

hořlavých kapalin. Cisterny jsou vyprazdňovány spodní výpustí cisterny. Stáčecí 

hadice z železniční cisterny je připojená na potrubní trasu do zásobníku.  

 Únik látek nebezpečných pro vodní prostředí mimo zpevněné plochy – scénář č. 3, 

provozní činnost: skladování látek nebezpečných pro vodní prostředí. 

 Požár skladovací haly – scénář č. 4. 

2.3. Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, 
vod a půdy. 

a)znečistění ovzduší 

V provozu jsou následující zdroje znečištění ovzduší: 

1. vyjmenované zdroje: 

Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 
m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad 10 000 m3 a manipulace (není 
určeno pro automobilové benziny) – vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2013 
Sb., kód 6.25. 

2. nevyjmenované zdroje: 

 Vytápění areálu spalováním zemního plynu 

 Záložní zdroj ke stabilnímu hasicímu zařízení 

b) znečištění vod a půd 

Ve vztahu k závadným látkám platí pro činnosti v OS Slatiňany Havarijní plán podle 
vodního zákona schválený vodohospodářským orgánem (MěÚ Chrudim) - CR 059125/2015 
OŽP/Ku – 1823. 
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Provozní činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění vod je: 

 doprava látek závadných vodám, 

 manipulace s těmito látkami na venkovní ploše, která není zabezpečená proti úniku 
do prostředí. 

Havarijní plán obsahuje popis látek závadných vodám, jejich lokalizaci v areálu, popis 
kanalizace, zásady při zneškodnění havárie, atd. 

c) vznik odpadů 

Provoz není zdrojem významného množství odpadů.  Produkované odpady pochází 
z běžných doprovodných činností v rámci skladu. Jedná se o nebezpečné odpady typu: 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

Dále vznikají nebezpečné odpady při údržbě a čištěni skladovacích nádrží, které jsou 
zařazené pod různé kat. číslo podle charakteru skladované látky.  

Nakládání s odpady řeší PP 07 Odpadové hospodářství. 

2.4. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost zpracovat a zavést 
bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti, uvedení stručné charakteristiky 
tohoto vnitřního předpisu. 

Povinnost zpracovat pracovní postupy (dokumentaci) pro stanovené pracovní činnosti je dána 
PP 05.I.2 Řízení dokumentů. Směrnice popisuje strukturu dokumentů, proces 
připomínkování, schvalování a způsob seznámení s dokumentací. 

Dokumentace (bezpečné pracovní postupy) se zpracovává před zavedením nové činnosti, 
příp. reviduje při každé změně v postupu. Zpracování návrhu dokumentace provádí pracovník, 
který má popisovanou činnost zcela nebo z podstatné části ve své působnosti. Zpracovatel 
provede řádnou identifikaci a označení příslušného dokumentu   

Návrh dokumentace prochází připomínkovým řízením, jehož organizace je v odpovědnosti 
manažera ISŘ. 

2.5.Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností 
významných z hlediska bezpečnosti. 

Bezpečné postupy pro běžný provoz zařízení jsou stanoveny v dokumentech řady PP14 
Manipulace, a to zejména: PP 14 I Skladový řád, PP 14 I.2 Stáčení hořlavin,  PP 14 I.3 
Stáčení žíravin. 

Ve výše uvedených dokumentech je část „Předpisy o bezpečnosti a hygieně práce, požární 
ochraně a první pomoci při úrazech“. 

Kromě toho jsou ve společnosti zavedeny dokumenty BOZP a PO, které zpracovává externí 
firma (k dispozici vedoucímu provozu v elektronické podobě v systému Guardian – součást 
interní dokumentace). Papírová forma dokumentů je uložena u vedoucího provozu a na 
pracovišti. Za aktualizaci výtisků v provozu odpovídá vedoucí provozu. 

Dokumenty jsou zpracované podle PP 05.I.2 Řízení dokumentů. 
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2.6.Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na: 

a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí, 

b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady, 

c) snižování míry rizika ekologických havárií, 

d) minimalizaci následků případné ekologické havárie. 

Uvedené požadavky jsou součástí následujících dokumentů: 

- PP 07 Odpadové hospodářství 
- Odborný posudek areálu z hlediska zákona o ochraně ovzduší 
- Havarijní plán vod 
- Hodnocení ekologické újmy 
- Pravidla pro nakládání s látkami nebezpečnými pro lidské zdraví 

2.7. Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických 
zařízení – nezpracovává se 

2.8. Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a 
technologických komponent, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Vlastní údržba je stanovena dokumentem SPR 06 Úklid a údržba areálu Slatiňany. Vedoucí 
provozu vede plán údržby a kontroluje jeho naplnění. Údržbu provádí zaměstnanci společnosti 
a externí firmy. 

V případě zásobníků je zavedený postup 14.I.6. Technologický postup pro údržbu 
zásobníků. 

2.9. Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí u objektů, technických 
zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Harmonogram údržby, kontrol a revizí je veden u externí společnosti Guard7 v systému 
Guardian, vč. lhůt a stanovení firem, provádějících tuto činnost. Je zavedena funkce Lhůtník 
technických zařízení (upozorňuje na blížící se termín s předstihem) sleduje vedoucí provozu, 
provedené revize zprávy, protokoly zakládá v písemné podobě u sebe ved. provozu. 

2.10. Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a 
regulačních systémů a o prokazatelném vedení záznamů o ověřování, včetně uvedení 
odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Kompletní postup pro ověřování funkčnosti uvedených systému řeší PP 08.III.3 Bezpečností 
a regulační systémy, kde je stanoven seznam systémů, termíny a způsob ověřování 
funkčnosti - specifikace. Odpovědnou osobou za proces je stanoven vedoucí provozu. Splnění 
termínu kontroluje OZO (externí společnost Guard7 a zanese do systému Guardian). 
Odstranění závad uvedených v revizních zprávách následně kontroluje opět OZO (Guard7). 

2.11. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou uvažovány následující aspekty: 

a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu, 

b) technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu, 

c) opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky 

do prostředí. 

Uvedené aspekty jsou zohledněny vždy při tvorbě pracovních postupů (řeší PP 05.I.2 Řízení 
dokumentů), školení CHL, PZH, PO, BOZP (osnovy školení v rámci procesu PP 02). 
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2.12. Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce 
zařízení a s právními předpisy. 

Uvedené aspekty jsou zohledněny vždy při tvorbě pracovních postupů (řeší PP 05.I.2 Řízení 
dokumentů). 

2.13. Informace o zajištění účasti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, při 
zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních postupů), včetně 
uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Uvedené aspekty jsou zohledněny vždy při tvorbě pracovních postupů (řeší PP 05.I.2  Řízení 
dokumentů). 

2.14. Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří zajišťují provoz a 
obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie. 

Dostupnost dokumentace (povinnost na pracovišti kde se příslušná činnost vykonává) je 
řešena PP 05.I.2. Řízení dokumentů. Dokumenty jsou také přístupné v elektronické podobě 
pro všechny pracovníky společnosti na intranetu společnosti  

2.15. Informace o seznamování zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří 
vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, s bezpečnými postupy, včetně 
uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Seznamování zaměstnanců s novou dokumentací i s každou revizí příslušného dokumentu 
řeší PP 05.I.2. Řízení dokumentace. Seznámení stvrzují pracovníci do formuláře D05 02 
Záznam o seznámení s dokumentem. 

Podle výše uvedeného dokumentu (PP.05.I.2) zajistí správce dokumentace (manažer ISŘ) 
seznámení a distribuci dokumentu a jeho založení na intranet. 

2.16. Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují 
provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, a o 
způsobu dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně uvedení odkazu na 
příslušný vnitřní předpis. 

Prověřování znalostí prováděno v rámci interních auditů (systému i PZH), v rámci školení PZH 
i při mimořádných kontrolách.  

Popis činnosti a záznamu z přezkoušení stanoven v rámci dokumentu PP 10.1 Řízení 
interních auditů. Podle tohoto dokumentu auditoři provedou prověrku procesu podle 
připraveného scénáře, provedou pohovory s účastníky procesu a zaznamenají své poznatky. 
Dotazy slouží k získání informací relevantních pro posouzení shody reálného průběhu procesu 
a dokumentovaných postupů, aby se mohl učinit objektivní závěr o stavu prověřovaného 
procesu. 

Školení probíhá podle dokumentu: PP 03.IV Zabezpečení odborné způsobilosti 
pracovníků. 

2.17. Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před 
jejich zaváděním do praxe, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Podle PP 05.I.2 Řízení dokumentace probíhá před zaváděním dokumentu do praxe 
následující proces: 

 Zpracování návrhu dokumentace provádí pracovník, který má popisovanou činnost zcela 
nebo z podstatné části ve své působnosti.  

 Zpracovatel provede řádnou identifikaci a označení příslušného dokumentu. 
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 Návrh prochází připomínkovým řízením, jehož organizace je v odpovědnosti manažera 
ISŘ. 

 Účastníci připomínkového řízení posoudí navrhované činnosti, kompetence a vazby 
a v určeném termínu vrátí návrh. 

 Zpracovatel zapracuje oprávněné připomínky do návrhu. V případě, že s připomínkou 
nesouhlasí, vysvětlí účastníkovi připomínkového řízení, který připomínku zaslal své 
důvody. 

 V případě, že dojde ke sporu s oponentem o oprávněnost námitky, konečné rozhodnutí 
učiní představitel vedení pro jakost. 

 Zpracovatel předává prostřednictvím manažera ISŘ konečný návrh ke schválení 
příslušnému schvalovateli. 

 Správce dokumentace zajistí seznámení a distribuci dokumentu a její založení na 
intranet. 

2.18. Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými 
vědeckotechnickými poznatky. 

Systém aktualizace (revizí) dokumentace řeší PP 05.I.2 Řízení dokumentace a PP 05.III.3 
Aktualizace, dodatky, archiv a vyřazování dokumentů ISO.  

Podnět ke zpracování (nebo aktualizaci) dokumentace vychází:  

a) z úkolů, které vyžadují: 

     - koordinaci a spolupráci více účastníků řešení, 

     - jednotný postup organizačních míst, 

     - závazná rozhodnutí, která jsou výhradně v pravomoci GŘ, 

b) z úkolů, které vyplynuly z jednání výkonného veden, 

c) ze zpracované politiky ISŘ, BP a organizačních řídicích norem, 

d) z výsledků kontrol a prověrek činností (auditů), 

e) z analýzy řídicích procesů, 

f) z doporučení představitele vedení pro jakost, 

g) z potřeb jednotlivých útvarů, 

h) z požadavků zainteresovaných stran (legislativa, rozhodnutí orgánů státní správy…), 

i)  z požadavků norem systému ISŘ ( ČSN EN ISO 9001 a 14001). 

Kromě toho jsou bezpečné postupy aktualizovány ve vztahu k novým vědeckotechnickým 
poznatkům. 

2.19. Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě zkušeností z 
provozu a výsledků kontrol a revizí. 

Systém aktualizace (revizí) dokumentace řeší PP 05.I.2 Řízení dokumentace a PP 05.III.3 
Aktualizace, dodatky, archiv a vyřazování dokumentů ISO. Jedním z podnětů k revizi jsou 
uvedené zkušenosti z provozu a závěry auditů a kontrol provozu. 

Důvody k aktualizaci bezpečných postupů – viz předcházející kapitola. 
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2.20. Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá zaměstnancům, kteří zajišťují provoz a 
obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, dodržovat 
bezpečné postupy. 

Povinnosti pracovníků jsou stanoveny Popisem pracovní funkce, které standardně zahrnují 
povinnost dodržovat předepsané postupy. Další povinnosti pracovníků jsou pak stanoveny 
přímo v jednotlivých pracovních postupech. 

3. Řízení změn v objektu 

3.1. Informace o postupech v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná 
opatření) změn v technologických a technických řešeních. 

Řízení změn ve společnosti celkově řeší proces PP 04 Řízení změn, vedoucí procesu je 
manažer ISŘ. 

Proces změny je řešen stanoveným týmem PZH (jmenován generálním ředitelem 
dokumentem RGŘ 06), který postupuje ve smyslu definovaného procesu PP04. Podle tohoto 
procesu je provedeno plánování změny, stanovení požadavků s ohledem na všechny činnosti, 
stanovení termínů a odpovědnosti za provedení změny, následná kontrola, příp. nápravná 
opatření. 

Podle Příručky ISŘ v případě změny strojů a technologií musí odpovědní pracovníci 
(investiční ředitel, provozní ředitel, vedoucí provozu) přehodnotit možnost vzniku havarijního 
ohrožení.  

Pro hlavní činnost společnosti – nakládání s novou látkou – je definován postup schválení, 
zahrnující všechny popsané kroky a posuzovaná hlediska PP 05.IV.III Metodika schválení 
nové položky v systému Colombo. 

Proces řízení změn je dokumentován pomocí formuláře D04 01 Řízení změn. 

3.2. Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních činnostech. 

Řízení změn ve společnosti celkově řeší proces PP 04 Řízení změn.  

Podle Příručky ISŘ je určen jednotný postup navrhování a schvalování změn pracovních 
postupů (viz. režijní a podpůrné procesy PP 05 Řízení dokumentace; PP 09 Nápravná 
a preventivní opatření. Popisy pracovních postupů v rámci těchto procesů jsou umístěny na 
webu a v jedné tištěné podobě u manažera ISŘ). 

3.3. Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích systémech. 

Těmto postupům je věnována stejná pozornost, jako řízení změn v oblasti technického nebo 
technologického řešení. Jakékoliv nové zařízení HW či dodávka SW musí být prověřena a 
překontrolována pracovníky útvaru IT, a to jak fyzicky, tak papírově (dodací list, faktura, 
dokumentace atd.). Instalaci HW včetně systému a SW provádějí pracovníci útvaru IT 
samostatně, případně jsou přítomni instalaci prováděné specialisty dodavatelské firmy. 
Součástí instalace je zpravidla též základní proškolení uživatelů. 

Za oblast IS odpovídá vedoucí oddělení IT, za změny v IS SAP koordinátor společnosti 
(finanční ředitelka). 

 

 

 

 



Bezpečnostní zpráva, OQEMA, s r.o. 

 

 

63 

 

3.4. Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním obsazení. 

Proces změn v personální oblasti řeší PP03 Personalistika (vedoucí procesu: finanční 
ředitel), zejména PP 03.II Plán práce a rozvoje a PP 03.III Získávání lidských zdrojů.  

Podle těchto dokumentů změny v personálním obsazení navazují na strategii společnosti. 
Požadavek na personální změny vychází z analýzy příslušných oddělení, která je předávána 
vedoucími pracovníky k poradě o strategii společnosti. Analýza hodnotí:  

 zda strategie organizace je v souladu s organizační strukturou a zda jsou vytvořena 
příslušná pracovní místa, jejichž činnosti v procesech budou strategické záměry 
naplňovat, 

 zda jsou na pracovních místech zařazení způsobilí pracovníci – míra souladu mezi 
pracovními místy a pracovníky, 

 jakými cestami bude do budoucna tato požadovaná míra souladu řešena 

Samotný výběr pracovníků se řídí pokyny pro výběrové řízení, které jsou stanoveny 
v dokumentu PP 03.III Získávání lidských zdrojů. Kritéria, na základě kterých je 
uskutečňován výběr zaměstnance: 

 odborné znalosti a vědomosti, 

 všeobecné znalosti, 

 zkušenosti, 

 speciální dovednosti, 

 zdravotní stav, 

 osobní vlastnosti, profil osobnosti vzhledem k pracovnímu zařazení. 

Za nástup nového zaměstnance je zodpovědný přímý nadřízený. 

3.5. Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a vnějších podmínek. 

Ke změnám vnějších podmínek v objektu společnosti OQEMA, s.r.o. může dojít např. v těchto 
případech: 

- změna inženýrských sítí souvisejících s provozem objektu, 

- změna dopravní situace související s provozem objektu, 

- změna legislativní. 

Změny jsou vyvolané jinými subjekty, než je společnost OQEMA, s.r.o., avšak změny se 
provozu společnosti dotýkají. Posouzení vlivu vnějších změn na vznik závažných havárií se 
děje v rámci připomínkového řízení společnosti k vnější změně. 

V případě změn následujících vnitřních podmínek v objektu: 

- změna, která by vedla ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo B (podle zákona č. 
224/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů),  

- změna druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahující 10 % dosavadního 
množství,  

- změna procesů nebo organizační změna, která by vedla ke změně bezpečnosti užívání 
objektu nebo zařízení, 

má společnosti OQEMA, s.r.o. povinnost postupovat podle § 14 zákona č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií. 

Výše uvedené změny řeší proces PP 04 Řízení změn, změny se mohou projevit změnou 
v interní dokumentaci společnosti (viz PP 05.I.2  Řízení dokument). 
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3.6. Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné 
posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení 
odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance 
odpovědného za toto posouzení. 

Řízení změn ve společnosti celkově řeší proces PP 04 Řízení změn. Podle Příručky ISŘ jsou 
za posouzení havarijního ohrožení odpovědní všichni pracovníci ve spolupráci s manažerem 
ISŘ, kteří jsou povinni minimálně 1 x za rok (vždy však ihned po závažné ekologické havárii 
nebo v případě změn strojů a technologií) přehodnotit možnost vzniku jiné situace havarijního 
ohrožení, a při změně podmínek, která není doposud uvažována.  

Ke změnám se vyjadřuje externí firma (OZO - guard7), která řeší vliv změny na oblast BOZP 
a PO. Interní odpovědnost za vyhodnocení změny má vedoucí provozu.  Příslušné dokumenty 
(protokoly a zprávy BOZP, PO se závěry) zakládá u sebe. 

3.7. Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny a jeho 
zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

Personální odpovědnost stanovena v rámci procesu PP 04 Řízení změn následovně: 
- příprava změny – vedoucí provozu, 
- realizace změny – investiční ředitel, personální ředitel, vedoucí IT (dle charakteru 

změny), 
- kontrola a provedení opravných opatření – provozní ředitel, manažer ISŘ (dle 

charakteru změny), 
- dokumentace změny – manažer ISŘ. 

3.8. Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců dotčených změnou 
o přípravě a průběhu provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně 
o zajištění výcviku těchto zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný právní 
předpis. 

V rámci PP 04 Řízení změn je definován formulář pro záznam změny, vč. odpovědnosti za 
informování pracovníků, resp. způsob oznámení změny zaměstnancům. Při změně 
pracovních postupů nebo procesů, atd. dochází ke změně interní dokumentace. Změny 
v dokumentaci, jejich provádění a distribuci aktualizovaných dokumentů řeší směrnice PP 
05.I.2 Řízení dokumentace. 

Před realizací změny je prováděno adekvátní školení a výcvik personálu, kterého se změna 
týká. Předmětem výcviku jsou všechny změny v oblasti bezpečnosti, skladování a údržby 
skladů. Zvláštní pozornost při výcviku je věnována řešení nebezpečných havarijních situací. 
Zajištění výcviku po provedené změně řeší PP 03.IV Zajištění odborné způsobilosti. 

3.9. Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně. 

Následné kontroly po provedených změnách řeší PP 10.1 Řízení interních auditů, vč. 
stanovení požadavku na plánování řádného nebo mimořádného interního auditu, odpovědné 
osoby, termínu a způsobu kontroly. Záznam se provede do předepsaného formuláře D10 01 
Plán interního auditu. 
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3.10. Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po provedené změně, včetně 
uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 

V rámci PP 04 Řízení změn je definován formulář pro záznam změny, kontrola opravných 
opatření je součástí formuláře.  

V rámci procesu je popsán požadavek na stanovení, zda změna vyhovuje zadaným 
požadavkům nebo nevyhovuje zadaným požadavkům. Pokud změna vyvolá potřebu změny 
interní dokumentace společnosti, je toto dále řešeno v rámci PP 05.I.2 Řízení dokumentace. 

 

4. Havarijní plánování 

4.1.Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které 

mohou vyvolat závažnou havárii. 

Společnost přijala, zavedla a zdokumentovala postupy pro zjišťování a popis možných 
havarijních situací. Tyto postupy umožňují zjistit a definovat předpokládané havarijní situace 
a účinně na tyto havarijní situace reagovat. Tyto postupy jsou předmětem procesu PP 08 – 
Bezpečnost práce (vedoucí procesu: provozní ředitel, vedoucí provozu, vedoucí výroby) 
a předmětných dokumentů řady PP 08. 

V dokumentaci společnosti je definováno, že v organizaci či při činnosti jejích pracovníků 
mohou vznikat následující situace havarijního ohrožení: 

a) havárie při nakládání s odpady (shromažďování NO); 

b) havárie do ovzduší (při požáru, úniku NCHLP, atd.); 

c) havárie při úniku závadných látek do vody – pitné, užitkové, povrchové, podzemní; 

d) havárie při úniku závadných látek do půdy; 

e) havárie elektrických rozvodů, rozvodů vody pitné, užitkové, odpadní; 

f) únik PHM z dopravních prostředků a strojů a zařízení 

V souvislosti s prevencí závažných havárií byl zpracován Vnitřní havarijní plán, který řeší 
havarijní situace identifikované v rámci analýzy rizik, a to: 

 Únik par toxické látky do ovzduší;  

 Exploze směsí hořlavých par se vzduchem; 

 Požár uniklé hořlavé kapaliny (po okamžité nebo zpožděné iniciaci); 

 Únik NChLaS do prostředí (povrchových nebo podzemních vod nebo do půdy). 

Postupy zjišťování a odhalování možných havarijních stavů je možné rozdělit na následující 
činnosti: 

1. analýza rizik je prováděna externí firmou – je prováděna při změně, která může ovlivnit 
úroveň rizika ve společnosti. 

2. formulář D14 07 Provozní deník (zaznamenávány stavy nádrží, kontejnerů, ploch, zjištěné 
závady, požadavky na opravu). 

3. 4x ročně probíhá prohlídka s externím poradcem BOZP. 

4. roční kontrola opatření dle PFO (provozní ředitel, vedoucí provozu, údržbář). 

5. roční prověrka pracovišť (provádí externí společnost – Guard7). 

6. zjišťování možných havarijních stavů při běžné činnosti a provozu společnosti. 
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Seznámení zaměstnanců s charakteristikami možných závažných stavů je součástí vstupního 
i periodického školení BOZP a PO.  

Systém školení je vymezen interními směrnicemi PP 05.VI Osnovy školení (OS 05 PZH 
Slatiňany) a PP 03.IV. Zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků a externími 
směrnicemi (Guard7), dále směrnicemi „Zajištění BOZP“ a „Stanovení organizace PO“. 
Záznam o provedeném seznámení zaměstnanců s charakteristikami možných závažných 
havarijních stavů je prováděn do formuláře - záznamu o školení, citované směrnice, 
s poznámkou „Školení v oblasti PZH“. 

4.2. Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé 
změnou vnějších nebo vnitřních podmínek. 

Možné havarijní situace mohou být vyvolány změnou vnějších nebo vnitřních podmínek, a to 
jako odchylky od normálního stavu.  

Během školení (vstupní a periodické) jsou zaměstnanci informováni o běžných podmínkách 
provozu, jsou tedy schopni identifikovat odchylky, které mohou vést k havarijní situaci.  

Součástí pracovních postupů jsou kapitoly týkající se technologických odchylek a zvláštních 
bezpečnostních předpisů, které mohou vést k havarijní situaci.  

4.3. Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti 
zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek 
integrovaného záchranného systému apod. 

Zaměstnanci jsou zapojeni do procesu identifikace havarijních situací tak, že mají povinnost 
informovat vedoucího pracovníka o zjištěné neshodě. Příležitostí jsou porady s vedoucím 
nebo mistrem provozu. Možností je i anonymní schránka (umístěna v prostoru šaten a denní 
místnosti pracovníků), která umožňuje podání anonymních podnětů z oblasti provozní 
bezpečnosti. 

Při spolupráci s externími organizacemi (poradenství, expertní studie, atd.) jsou akceptovány 
podněty těchto organizací, které vedou k identifikaci rizik nebo ke zvýšení bezpečnosti 
provozu. Externí organizace předávají společnosti OQEMA, s.r.o. zápisy z kontrol 
s doporučeními, které obsahují termínované úkoly, příp. nápravná opatření. 

Podněty správních úřadů a záchranných složek jsou akceptovány zejména v procesech 
správního řízení, ke kterým ve společnosti dochází. 

4.4. Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu 
a zásah k omezení následků závažné havárie. 

Společnost OQEMA, s.r.o. má povinnost zpracovat Vnitřní havarijní plán podle požadavků 
zákona o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní havarijní plán byl 
v rámci aktualizace bezpečnostní zprávy aktualizován.  

Vnitřní havarijní plán shrnuje bezpečnostní opatření a prostředky k likvidaci havárie, a to: 

 výstražná zařízení, 

 hasicí zařízení, 

 technické prostředky pro likvidaci havárie, 

 látky pro sanaci úniku chemických látek a směsí, atd. 

Dokument rovněž popisuje řízení zásahu a odpovědnost při zásahu.  

Všechny tyto podněty jsou evidovány u vedoucího provozu, který je vyhodnotí a v případě, že 
shledá podnět relevantní, zajistí provedení změny se záznamem do změnového listu. 
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Společnost má dále povinnost zpracovat Havarijní plán pro látky závadné vodám (podle § 
39 vodního zákona). Havarijní plán byl schválen Městským úřadem Chrudim dne 9.9.2015 
(č.j.: CR 059125/2015 OŽP/Ku – 1823). Za kontrolu aktuálnosti a doplňování tohoto 
havarijního plánu odpovídá po stránce provozně technologické, vodohospodářské 
a organizační vedoucí provozu. Havarijní plán je aktualizován vždy po změně, která má vliv 
na bezpečnost provozu z pohledu vodního zákona a po uplynutí lhůty pro kterou byl schválený. 

Kromě toho má společnost zpracované havarijní postupy v jiných částech interní dokumentace 
(např. pracovní postupy). 

4.5. Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro 
případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských 
zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích. 

Odpovědnost za zajištění prostředků je stanovena na vedoucího provozu (viz příslušné PPF). 

Materiálně technické prostředky využitelné v případě havarijní situace jsou uvedeny ve 
Vnitřním havarijním plánu.  

V provozovně OS je umístěna tato technika použitelná pro potřeby havárie: 

- 2x autocisterna 10 m3, 
- 2x nákladní auto 12 t, 
- 2x vysokozdvižný regálový vozík elektrický (retrack), 
- 2x vysokozdvižný vozík 2t pohon LPG, 
- 2x vysokozdvižný vozík 2t do EX eklektický, 
- 5x vysokozdvižný vozík elektrický 2 t 
- 2x paletový vozík manuální, 
- 6x paletový vozík elektrický. 

Látky pro sanaci (HP ze zákona o vodách) jsou umístěny ve skladu SO02. Jedná se o Vapex, 
Uhličitan sodný (soda), Vápenný hydrát a písek. 

Další technické prostředky jsou uloženy v dílně údržby. Jedná se např. o krumpáč, lopaty, 
hrabla, hmota na utěsnění vpustí do kanalizace, atd. 

Za řádný stav, uložení, dostupnost a pravidelnou kontrolu tohoto materiálu zodpovídají mistři. 

Pro odčerpávání kapalných médií je možno použít autocisternu CAS.  

V případě vzniku havárie je v pravomoci vedoucí provozu rozhodnout o uvolnění dalších 
prostředků pro zneškodnění havárie. 

Lidské zdroje použitelné v případě havárie jsou popsány také ve Vnitřním havarijním plánu, 
kde jsou uvedeny i kontakty a interní telefonní čísla. Z hlediska personálního zajištění jsou 
na  denní a odpolední směně k dispozici všichni zaměstnanci provozu OS. Na noční směně 
a v době pracovního klidu zajišťuje povinnosti spojené s havarijní prevencí ostraha – vrátný, 
který je o postupech v případě identifikace havarijního stavu poučen. 

4.6. Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami integrovaného záchranného 
systému, havarijními službami apod. 

Smluvně jsou zajištěny služby v oblasti odpadů, firmy zajišťující odstranění nebezpečných 
odpadů by odstraňovaly i nebezpečné odpady vzniklé v případě havárie. 

V případě havárie bude zasahovat HZS Chrudim a SDH Slatiňany. Kontakty jsou uvedeny ve 
Vnitřním havarijním plánu.  
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4.7. Informace o aktuálním přehledu spojení se základními složkami integrovaného 
záchranného systému. 

Aktuální spojení na IZS řeší požární směrnice. Tyto k dispozici na vývěskách 9x v prostorách 
provozu (požárně poplachová směrnice) a 4x v prostorách administrativních budov. 

Kromě toho jsou kontakty uvedeny ve Vnitřním havarijním plánu. 

4.8. Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy 
a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, příslušný správce 
vodního toku apod.). 

Přehled je uvedený ve Vnitřním havarijním plánu (VHP) v kanceláři vedoucího provozu, za 
aktualizaci odpovědný vedoucí provozu. Aktualizace kontaktů probíhá 1 x za 2měsíce, 
odpovědnost stanovena přímo v VHP.  

Externí telefonní čísla - orgány státní správy a dotčené organizace (v případě havárie) 

Hasičský záchranný sbor: tel.: 150 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Pardubice tel.: 950 570 011 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim, tel.: 950 581 197  

SDH Slatiňany: tel.: 469 681 269 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Ambulance smluvního lékaře 469 681 444 

Krajská hygienická stanice Pardubice – ředitelství: tel.: 466 052 338 

Policie ČR – Chrudim, tel.: 974 561 111 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

(provozovatel veřejné kanalizace a ČOV): tel.: 469 669 911 

MěÚ Chrudim, tel.: 469 657 111 

odbor životního prostředí (vedoucí odboru): tel.:469657 300 

MěÚ Slatiňany, tel.: 469 681 102 

Vodohospodářský dispečink povodí Labe, tel.: 495 088 111 

KÚ Pardubického kraje, tel.: 466 026 111 

ČIŽP, OI Hradec Králové, tel.: 495 773 111  
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4.9. Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance 
pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době. 

Pohotovostní služba není stanovena, ale jsou stanoveny kontaktní osoby dle VHP se stálým 
dosahem – vedoucí provozu a provozní ředitel. 

Interní telefonní čísla  

Provozní ředitelka OS Slatiňany  
Ing.Alena Hadravová do 1.7.2020    469 777 772 
       (mobil) 736 523 346 
Mgr.Stanislav Relich od 1.7.2020                                        469 777 772 
                                                                                 (mobil) 734 517 929 
vedoucí provozu OS   
David Bříza      469  777 767    
       (mobil) 734 280 687737 208 460 
Vedoucí výroby 
Jiří Šibrava      469 777 700 
       (mobil )734 782 580 
vrátnice       469 777 774 
Fax       469 777 700 
E-mail       oqema@oqema.cz 

4.10. Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti 
vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů. 

Řeší Vnitřní havarijní plán, který v bodě I. 3. určuje osoby odpovědné k plnění úkolů podle 
VHP.  

Postup zaměstnanců při provádění zásahu vlastními silami se řídí podle povahy havárie:  

- Požární poplachovou směrnicí (v případě požáru, nebo exploze), následně pak 
požárním řádem příslušného objektu, 

- Havarijním plánem za zákona o vodách (v případě úniku látek do terénu nebo do 
kanalizace). 

Zásah vlastními silami je omezen jen na drobné nehody. Při větší nehodě, která podléhá 
ohlašovací povinnosti ze zákona (o požární ochraně nebo ze zákona o vodách) je zásah 
vlastními silami časově omezen do příjezdu HZS (velitel jednotky HZS vždy přebírá řízení 
zásahu na místě). 

4.11. Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na topografickém 
podkladu znázorněny: 

a) bezpečnostní zóny v provozech, 
b) oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod., 
c) trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii, 
d) místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média, 
e) únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště pro zaměstnance, 
f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění první pomoci, včetně 

profylaktik, umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných 
pracovních prostředků. 

Zóny a cesty jsou vyznačeny na operativní kartě. Pracovní ochranné pomůcky mají vždy 
pracovníci u sebe. 
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V návaznosti na DOPV jsou stanoveny a na pracovištích vyznačeny zóny s nebezpečím 
výbuchu pro pracoviště stáčení hořlavin ze železničních cisteren a skladování hořlavin I. a II, 
třídy. Jiné bezpečnostní zóny stanoveny nejsou. 

V celém areálu OS platí zákaz kouření (mimo vyhrazené prostory) a zákaz manipulace 
s otevřeným ohněm. Jiná omezení a zákazy nejsou stanovena. 

Trasy potrubí jsou uvedeny v jednotlivých pracovních postupech, jejichž součástí jsou 
schémata a obrázky s názorným zobrazením potrubních systémů. 

Umístění prostředků požární ochrany je uvedené v požárních řádech (např. Požární řád Sklad 
HK I. až IV. třídy – SO 05.1, atd.). Evakuační plán s vyznačením únikových cest 
a shromaždiště je součástí požární dokumentace.  

Pracovníci OS Slatiňany jsou vybaveni OOPP na základě vyhodnocení analýzy rizika 
(rizikových faktorů ze zákoníku práce). Další rezervní OOPP jsou umístěny v příručním skladu 
vedoucího provozu. 

Trasy kanalizačních potrubí jsou uvedeny v havarijním plánu pro látky závadné vodám. 
Systém dešťové kanalizace OS Slatiňany s napojením na veřejnou kanalizaci je vybaven 
koncovými uzavíracími armaturami před zaústěním do veřejné kanalizace. Provoz OS 
Slatiňany nevyžaduje jiný typ bezpečnostních prvků - havarijních odpouštěcích armatur pro 
NeChLaS. 

4.12. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost průběžně aktualizovat 
dokumenty havarijního plánování. 

Povinnost aktualizace dokumentace stanovena v PP 05.I.2 Řízená dokumentace. 

4.13. Informace o tom, zda k aktualizaci havarijní dokumentace dochází vždy: 

a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, pokud mají vliv na 

bezpečnost objektu, 
b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy, 
c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol. 

Tyto podněty k aktualizaci stanoveny v PP 05.I.2 Řízená dokumentace 

4.14. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost systémově prověřovat 
připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti 
kontaktů na základní složky integrovaného záchranného systému. 

Řešeno předpisem PP 08.III.3 Signalizační a bezpečnostní systémy, odpovědnost má 
vedoucí provozu. 

Aktualizace kontaktů je stanovena Vnitřním havarijním plánem, probíhá 1 x za 2 měsíce 
a odpovídá za ni vedoucí provozu. 

4.15. Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích 
a tematických cvičení. 

Stanoveno Vnitřním havarijním plánem, část IV. 3., kde je uvedeno: každoročně je 
zpracován plán praktických cvičení / nácviku potenciálních nehod. Plánovaná cvičení jsou 
každoročně vyhlášeny vedením jako součást Cílů ISŘ (oblast PZH). Po realizaci každého 
nácviku je zpracována zpráva s vyhodnocením. O provedeném nácviku je veden záznam 
s vyznačením námětu a v případně zjištění nedostatků s určením termínu a zodpovědnosti za 
jejich odstranění -  D08 20 Záznam o nácviku mimořádné situace. 

Odpovědným pracovníkem je provozní ředitel. 
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4.16. Informace o tom, zda prověřovací a tematická cvičení jsou zaměřena na: 

a) prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů, 

b) nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací, 

c) prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech 

zúčastněných složek. 

Oblasti cvičení jsou stanoveny přímo ve formuláři D08 20, pro plánování cvičení, zahrnují 
všechny uvedené požadavky. 

4.17. Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků 
prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto 
opatření. 

Systém nápravných opatření řeší PP 09.I Nápravná a preventivní opatření, záznam se 
provádí do formuláře D09 01 Záznam P/NO, včetně popisu závady, požadavku řešení, 
systému 5xproč, stanovení termínu a odpovědné osoby a kontroly účinnosti opatření. Záznam 
slouží k přehledné a kompletní evidenci všech neshod a preventivních/nápravných opatření 
k nim za daný rok, které ve firmě vznikly a mají být realizovány. Tato P/NO jsou evidována na 
P/OQEMA-ISO/Nápravná opatření manažerem ISŘ. 

4.18. Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých 
opatřeních. 

Personální odpovědnost za informování o výsledku stanovena v Popisech pracovní funkce 
vedoucích pracovníků. V systému řízení informuje vedoucí cvičení vedoucí pracovníky 
oddělení a ti následně podřízené. Tato informace je součástí formuláře D08 20. 

4.19. Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického 
zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů. 

Při výpadku elektřiny vypadne možný zdroj havárie – např. při poruše stáčení hořlavin.  

Protipožární rolety při výpadku najedou automaticky na záložní zdroje. Nouzové východy pro 
pracovníky jsou zajištěny záložním osvětlením. 

V objektu je nainstalován dieselagregát pro stabilní hasicí zařízení (SHZ). 

 

5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných 
havárií a systémem řízení bezpečnosti 

5.1. Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů. 

5.1.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí. 

Řešeno v Příručce ISŘ, v kapitole II.2. Kontrola hodnocení cílů ISŘ. Je definována 
odpovědnost za kontrolu a aktualizaci stanovených úkolů a cílů (manažer integrovaného 
systému) a způsob kontroly.  

5.1.2. Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u měřitelných ukazatelů 
stanovena pravidla a postupy měření. 

V Příručce ISŘ, kap. II (Program ISŘ) je uvedeno, že tam kde je to možné jsou cíle a cílové 
hodnoty kvantifikovány. Tato zásada je naplněna v Programech PZH, které jsou vypracované 
ke konkrétním cílům. Měřením dat se zabývá PP11 Metrologie.  
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5.1.3. Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace naměřených dat 
a záznamů. 

Archivace naměřených dat spadá pod dokument QS 02  Spisový, skartační řád a archivní 
řád. Písemnosti jsou ukládány do příručních registratur, kde jsou uloženy zpravidla po dobu 1 
až 2 let od jejich vzniku nebo vyřízení, resp. po dobu jejich provozní potřeby. Poté jsou buď 
archivovány v podnikovém archivu, nebo skartovány.  

5.1.4. Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna identifikace 
příčin. 

Ve firmě je důsledně uplatňován systém P-D-C-A. (viz Příručka ISŘ) - PDCA (plan-do-check-
act) Plánuj – dělej – kontroluj - jednej. Veškeré procesy jsou předem plánovány, tedy i proces 
plnění stanovených úkolů. Každý proces má určeny způsoby kontroly, v případě zjištění 
neshod v procesu je stanoven způsob jejich nápravy. 

V rámci nápravných opatření je uplatňována metoda 5xwhy ke zjištění příčin. 

5.1.5. Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou bezodkladně přijata 
příslušná nápravná opatření. 

Řešeno v Příručce ISŘ a v PP 09.I Nápravná a preventivní opatření. Úkoly stanovené 
v rámci nápravných opatření jsou dokumentovány a sledovány – formulář Záznam 
o nápravných opatřeních. Zde je uvedeno plnění úkolu, včetně nápravných opatření, která 
vyplynou ze zjištění, že nedošlo ke splnění úkolu. 

5.2. Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, 
skoro nehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů. 

5.2.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí. 

Řeší dokument PP 08.III.4 Systém ZH, nehod a skoro nehod a současně Vnitřní havarijní 
plán, a to kap. 2.3 Vyrozumění o havárii a předávání informací. 

5.2.2. Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a nehod, sestavování 
vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání 
závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření. 

Řeší dokument PP 08.III.4 Systém ZH, nehod a skoro nehod. Přehled veden v registru D08 
21 Registr havárií, nehod a skoro nehod. Záznam případů prováděn do formuláře D08 22 
Záznam o havárii a do D08 23 Záznam o nehodě/skoro nehodě. Formulář obsahuje popis 
případu, jmenování vyšetřovacího týmu, průběh šetření, výsledky, požadované opatření, 
kontrolu účinnosti, vč. stanovení termínů a odpovědných osob. 

Záznam o havárii (nehodě) je základní informační podklad pro vedení, je evidován 
a vyhodnocován na poradě vedení. Pokud jsou přijata nápravná opatření, jsou tato 
zaznamenána do dokumentu Záznam o nápravných opatřeních, který slouží k přehledné 
a kompletní evidenci všech neshod a preventivních/nápravných opatření, které ve firmě 
vznikly a mají být realizovány. Za jejich evidenci je odpovědný manažer ISŘ. Pokud manažer 
ISŘ posoudí neshodu a nápravné opatření k ní jako vyřešené a dostatečné, umístí tuto 
neshodu do seznamu vyřešených neshod.  

Každý Záznam o havárii (nehodě) obsahuje doporučení vzešlá z vyšetřování, např. nové 
zařízení, reorganizace pracovního postupu, reorganizace pracoviště, revize obsahu školení 
atd. 
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5.2.3. Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií 
a nehod. 

Archivace veškeré dokumentace je řešena v QS02 Spisový a archivační řád, dokumentace 
z havárií podléhá archivaci (archiválie – písemnost trvalé hodnoty), za archivaci je stanovena 
odpovědná osoba vedoucí spisovny. 

5.2.4. Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o příčinách, následcích 
a důsledcích havárií a nehod. 

Odpovědným pracovníkem je stanoven provozní ředitel. Způsob informování je závislý na 
rozsahu havárie, nehody. Způsob je stanoven v rámci formuláře D08 22 Záznam o havárii 
a D08 23 Záznam o nehodě/skoro nehodě a jde o informaci v rámci firemní e-mailové pošty, 
porad provozu až po mimořádné školení. 

Ve Vnitřním havarijním plánu je uvedeno, že seznámení zaměstnanců s charakteristikami 
možných závažných stavů je součástí vstupního i periodického školení BOZP a PO. Systém 
školení je vymezen interními směrnicemi Zajištění BOZP a Stanovení organizace PO. 
Záznam o provedeném seznámení zaměstnanců s charakteristikami možných závažných 
havarijních stavů je prováděn do formuláře - záznamu o školení, citované směrnice, 
s poznámkou „Školení v oblasti PZH“. 

5.2.5. Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a preventivních 
opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami. 

Součást řešení dle bodu 5.2.4. 

 

6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií 

6.1. Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření. 

Systém auditů řešen dokumentem  PP 10.1 Řízení interních auditů, kde jsou stanoveny 
principy plánování auditů, vč. speciálních auditů pro oblast PZH, se stanoveným týmem 
auditorů a termíny. Každoročně je pak vedením vyhlášen jako příloha Příručky ISŘ QS04 
Plán interních auditů. Tento plán respektuje především termín přezkoumání vrcholovým 
vedením a termín dozorového auditu, konaného certifikačním orgánem. Zaměstnanec 
zodpovědný za plánování interních auditů (= manažer ISŘ) naplánuje témata a termíny 
interních auditů tak, aby byly splněny požadavky auditu a zároveň aby každý z procesů byl 
auditován minimálně jednou za rok, a předloží plán ke schválení vrcholovému vedení 
organizace.  

6.2. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky 
prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti. 

Provádění auditu je ve společnosti věnována velká pozornost. Podle dokumentu PP 10.1 
Řízení interních auditů platí, že hlavním účelem interního auditu je ověřit shodu mezi řídící 
dokumentací a skutečným průběhem určitého procesu. Kromě toho je součástí interního 
auditu kontrola aktuálnosti písemné dokumentace a její shoda s normou stejně jako 
prověřování funkčnosti vazeb a komunikačních kanálu mezi procesy. Zjištění z auditů jsou pro 
management podkladem pro přezkoumání efektivnosti, účinnosti, vhodnosti a přiměřenosti 
procesů a celého systému. Průběh interního auditu má následující fáze: 

 iniciace auditu, 

 jmenování auditního týmu, 
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 příprava programu auditu, 

 vlastní příprava auditorů, 

 zahajovací jednání, 

 shromažďování důkazů, 

 určení neshod, 

 závěrečné jednání, 

 vydání Závěrečné zprávy z interního auditu. 

Tyto jednotlivé fáze jsou v uvedeném dokumentu dále popsány. Audity jsou vedeny tak, aby 
výsledky auditu byly objektivní, aby audit byl vedený nezávisle.  

Cílem auditu není hledání neshod, ale prověřování shody průběhu procesu a jeho řídící 
dokumentace, přičemž každá nalezená neshoda je vnímána jako příležitost pro zlepšování. 

6.3. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování 
bezpečnostní politiky prevence závažných havárií prostřednictvím systému řízení 
bezpečnosti. 

Řešeno jak vlastním interním auditem, tak za pomoci externí společnosti (spolupráce s externí 
firmou – OZO), řešeno v b. 6.1 a 6.2. Podle Plánu auditů probíhají i interní audity systému 
ISO 9001, 14001,  GMP+ a PZH. Četnost těchto auditů je stanovena min. 1x ročně. V rámci 
auditu jsou prověřeny všechny klíčové požadavky PZH. 

6.4. Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažných havárií. 

Hlavním účelem interního auditu je ověřit shodu mezi řídící dokumentací a skutečným 
průběhem určitého procesu. Kromě toho je součástí interního auditu kontrola aktuálnosti 
písemné dokumentace a její shoda s normou stejně jako prověřování funkčnosti vazeb 
a komunikačních kanálu mezi procesy, znalosti pracovníků a jejich chování na pracovišti, 
proces školení, dostupnost dokumentů na pracovišti, dodržování termínů. 

6.5. Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně 
informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost 
a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení 
k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření. 

Postupy pro zásady a kontrolu, vč. požadavků na kvalifikaci jsou stanoveny v dokumentu PP 
10.I Řízení interních auditů. Postupem jsou stanoveny odpovědnosti při plánování auditu, 
vystavení D10 01 Plánu auditu, zpracování D10 02 Kontrolního listu auditu a vypracování 
D10 07 Závěrečné zprávy auditu, vč. stanovení neshod a požadovaných nápravných 
opatření. Výsledky auditu (zpráva) jsou vždy projednávány vedením společnosti. 

Dokument PP 10.I Řízení interních auditů detailně popisuje proces auditováni: 

 Plánování interních auditů (roční plán interních auditů je zpracován ve formě přehledné 
tabulky). 

 Výběr a školení interních auditorů (výběr interních auditorů provádí manažer ISŘ 
a přímý nadřízený zaměstnance. Seznam vybraných interních auditorů schvaluje 
vrcholové vedení. Každý z vybraných kandidátu absolvuje kurs pro interní auditory, 
atd.). 

 Realizace konkrétního auditu (hlavním účelem interního auditu je ověřit shodu mezi 
řídící dokumentací a skutečným průběhem určitého procesu. Kromě toho je součástí 
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interního auditu kontrola aktuálnosti písemné dokumentace a její shoda s normou 
stejně jako prověřování funkčnosti vazeb a komunikačních kanálu mezi procesy). 

Realizace auditu se dále člení na: iniciace auditu, jmenování týmu auditorů, příprava programu 
auditu, vlastní příprava auditorů, zahajovací jednání, shromažďování důkazů, určování 
neshod, závěrečné jednání, závěrečná zpráva z interního auditu. Jednotlivé fáze jsou 
v dokumentu popsány.  

Závěrečná zpráva z interního auditu je rozeslána vedoucím zaměstnancům všech 
zúčastněných organizačních jednotek. Všechny zjištěné neshody, které závěrečná zprava 
obsahuje, jsou otevřenými neshodami, jsou evidovány manažerem ISŘ a jsou řešeny. 

6.6. Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení 
bezpečnosti. 

Řešeno v PP 10.I Řízení interních auditů a QS02 Spisový a archivační řád. Záznamy 
z auditů jsou ukládány trvale. 

 

6.7. Informace o tom, zda v rámci auditů plnění úkolů prevence závažných havárií je mimo jiné 
prověřována: 

a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany, 

b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh, 

c) úroveň dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele, 

d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech), 

e) úroveň dodržování právních předpisů externími subjekty v objektu provozovatele. 

Průběh auditu řeší dokument PP 10.I Řízení interních auditů. Pro jednotlivé oblasti auditů 
jsou stanoveny okruhy prověřování přímo v rámci formuláře D10 02 Kontrolní list auditu, 
který zahrnuje vedle dalších požadavků všechny uvedené v bodech a-d. V případě přítomnosti 
externích subjektů je do programu interního auditu zahrnuto i prověření externích subjektů 
a jejich dodržování právních předpisů. Dodržování právních předpisů externími subjekty je 
kontrolováno osobou odpovědnou za externí subjekt. 

6.8. Informace o způsobu stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě 
zjištění z prováděných sledování a měření, při kontrolní činnosti, auditech a vyhodnocení. 

Řeší dokument PP 09.I Preventivní a nápravná opatření. Odpovědnost za tento proces je 
stanovena na manažera integrovaného systému řízení. Zjištěné neshody zapíše manažer ISŘ 
do D 10 07 Zprávy z interního auditu a do seznamu Preventivní/Nápravné opatření, včetně 
zodpovědných osob za řešení neshody a termínem splnění, na kterém se dohodne se 
zodpovědnou osobou. Plnění opatření je kontrolováno – viz kap. 6.9. této části. 

6.9. Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených 
opatření. 

Řeší dokument PP 09.I. Preventivní a nápravná opatření. V rámci řešení nápravného 
opatření (záznam do formuláře D09 01 záznam P/NO) je také vyhodnocení účinnosti opatření, 
vč. stanovení prostředku pro ověření účinnosti (mimořádná kontrola, interní audit, zkouška), 
odpovědné osoby za vyhodnocení a termínu.  

6.10.  Informace o systému prověřování politiky prevence závažných havárií a systému řízení 
bezpečnosti, s důrazem na: 

a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů stanovených politikou 

prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti, 
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b) dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, 

c) úplnost systému řízení bezpečnosti, 

d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému řízení bezpečnosti, 

e) možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti k jeho postupnému zdokonalování. 

Řešeno v rámci procesu PP 02 dokumentem PP 02.2 Přezkoumání systému řízení 
vedením. Zprávu k přezkoumání zpracovává manažer integrovaného systému řízení 
a předkládá vedení společnosti 1x ročně. Požadavky na přezkoumání zahrnují všechny 
uvedené body a-e. 
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ČÁST VI. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH 
OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU 
A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 

1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko 
závažné havárie 

1.1 Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení. 

Skladovací nádrže rampy MP 22 (kyselina chlorovodíková, chlornanu sodný, zásobníky 
metanolu a etanolu, hořlavin, louhu sodného a kyselin) jsou vybaveny snímáním hladiny 
s indikací maximálního hladiny. 

Proces stáčení hořlavin ze ŽC, stáčení hořlavin z AC, plnění hořlavin do AC, skladování 
hořlavých kapalin v nově vybudovaném podzemním skladu hořlavin (6 vícekomorových 
dvouplášťových nádrží), stávající sklad hořlavin ve 3 dvouplášťových nádržích (Rampa 22 jih), 
plnicí linka obalů, je zřejmý z přílohy č. 9. 

Procesy jsou vybaveny řídicím systémem (ŘS), osazeny snímači a akčními členy, které 
ovládají technologii podle naměřených hodnot a v čase.  

Ke snímaným hodnotám patří především měření hladiny v nádržích s blokací čerpadel, 
podobně snímače proudění blokují čerpadla při vyprázdnění potrubí, snímány jsou také údaje 
monitorování systémem těsnosti nádrží, údaje vážení a další údaje. 

Nádrže jsou ze stáčiště plněny lamelovými čerpadly s frekvenčním měničem.  

1.2 Detekční a poplachové systémy. 

V provozu je systém EPS ve skladu SO 02. Samočinné hlásiče požáru jsou zde instalovány 
ve všech prostorách, kromě prostorů bez požárního rizika (chodby, WC, umývárny), tlačítkové 
hlásiče požáru jsou instalovány na únikových cestách.  

Ve skladu nehořlavých pevných CHLS jsou pod stropem umístěny lineární detektory kouře.   

Ve skladu hořlavých kapalin (III. a IV. třídy) jsou v regálech ve dvou výškových úrovních 
vedeny detekční teplotní kabely, které jsou doplněny kouřovými čidly pod stropem. 

V ostatních prostorách jsou instalovány multisenzorové optickoteplotní hlásiče.  

Ústředna EPS je umístěna spolu s náhradním zdrojem v technické místnosti slaboproudu 
v 2.NP SO 03.2 (místnost 203). 

Panel obsluhy EPS je umístěn v nově dislokované recepci OS, u vchodu do SO03 je ústředna 
EPS a SHZ.  

EPS po indikaci vzniku požáru vyhlašuje požární poplach slyšitelný (sirény) ve všech 
prostorech OS. Ovládá uzavírání požárních vrat (2 ks) v požární příčce mezi PÚ1 a PÚ5, 
střeženými samočinnými hlásiči požáru.  

Ústředna EPS pracuje v režimu DEN a NOC (dvoustupňová signalizace). 

V režimu DEN - přítomnost recepčního - prokazatelně proškolené osoby -zajišťuje trvalou 
obsluhu ústředny EPS. V případě, že vrátný opustí své stanoviště, přepne ovládání ústředny 
EPS do režimu NOC. V režimu NOC je zajištěn automatický přenos informací na pult 
centralizované ochrany (PCO) HZS Pardubického kraje pomocí zařízení dálkového přenosu 
(ZDP). 

Systém EPS v SO 02 – viz také příloha č. 9. 
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V rámci dokončení II. etapy modernizace OS (podzim 2015) byla ke stávajícímu systému 
EPS doplněna druhá ústředna EPS, která je se stávající ústřednou sesíťována a pomocí 
stávající ústředny předá informace o události na jednotku HZS Pardubického kraje. 

Požární detektory jsou multifunkční - adresné hlásiče vybavené detektorem kouře i teplotním 
senzorem - instalovány na stropech expediční haly a nových skladovacích hal. Do systému 
EPS jsou dále připojeny infračervené plamenné hlásiče používané k detekci ohně bez výskytu 
kouře a také k včasnému rozpoznání otevřených ohňů (dřevo, plasty, plyny, oleje, atd.) – jsou 
instalovány ve skladech hořlavých kapalin, v místnosti plnění hořlavých kapalin do přepravních 
obalů a v čerpadlovně.  

V prostoru SO 04 a SO 05 jsou instalovány také Tlačítkové hlásiče pro manuální vyvolání 
požárního poplachu.  

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) je instalováno uvnitř budovy ve vstupní hale 
a v místnosti pokladny a slouží zásahové jednotce HZS PK k ovládání systému EPS. 

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) 

je zazděn do nového sloupku vedle vstupní branky do areálu OS. Trezor je přístupný od státní 
komunikace mezi Slatiňany a Orlem pro JHZS Pardubického kraje. V klíčovém trezoru je 
umístěno klíčové vybavení předepsané HZS PK. Na vrchu sloupku je instalován zábleskový 
maják, který signalizuje pozici KTPO. 

Zařízení dálkového přenosu (ZDP) 

slouží k předávání informace o požáru mezi ústřednou EPS a jednou HZS PK. Zařízení 
dálkového přenosu dodala a instalovala firma OM-Komplex s.r.o. Pardubice, která je správcem 
přenosu signálu na pult centrální ochrany (PCO) HZS PK. 

Jsou instalovány dvě nové požární smyčky - jedna ve skladu SO 02. Druhá smyčka 
instalována v nově budovaných skladových prostorech. Tato smyčka je vedena do nové 
ústředny EPS.  

Režim činnosti EPS DEN a NOC (dvoustupňová signalizace) je zachován. 

Systém EPS po zjištění vzniku požáru vyhlašuje všeobecný poplach pomocí akustických 
sirén. Požární poplach musí být slyšitelný ve všech prostorech objektu.  

Systém EPS při vyhlášení požárního poplachu, předává také informaci připojeným zařízením. 
Signál je předán do příslušných požárních vrat (s vlastním záložním zdrojem) a dojde 
k uzavření těchto vrat.  

Dále bude předán signál do elektrického rozvaděče pro vypnutí napájení čerpadel hořlavých 
kapalin. Dojde k otevření KTPO. Systém dále ovládá a odpojuje: 

 vzduchotechniku a MaR, 

 systém SHZ po jednotlivých sekcích. Ze systému SHZ budou snímány jednotlivé 
stavy sekcí SHZ. 

Detekce koncentrace par - Systém EPS dále získává vstupy z centrální jednotky detekce par 
a na základě konkrétního vstupu bude uzavírat určená vrata příslušného skladu hořlavých 
kapalin nebo plnění hořlavých kapalin a předávat signál ke spuštění ventilátorů instalovaných 
v příslušném prostoru. Signálem budou ventilátory přepínány do vyšších otáček. V prostoru, 
ve kterém byly detekovány vyšší koncentrace par, je spuštěna siréna a nad vstupem do tohoto 
prostoru rozsvícen nápis „NEVSTUPOVAT". 
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Zálohování systému EPS 

Systém je napájen samostatnými zdroji se záložními akumulátory., které zajistí funkčnost 
celého systému minimálně po dobu 24 hodin. Akumulátory jsou za provozu ze síťového zdroje 
ústředny dobíjeny. 

Systém detekce par a EPS v SO 05 je také patrný z přílohy č. 9. 

1.3 Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem. 

S rozšířením EPS v rámci realizace II. etapy je instalováno SHZ – stabilní hasicí zařízení.  

SHZ je navrženo pro uhašení požáru tzv. „Lehkou pěnou", která je vytvořena v pěnových 
generátorech z pěnotvorného roztoku (98% vody a 2% pěnidla). Pěna velmi rychle vyplní celou 
chráněnou místnost, zamezí přísunu vzduchu k požáru a tím dochází k likvidaci požáru.  

Nelze však předpokládat, že by pěnové zařízení zcela nahradilo potřebu jiných protipožárních 
prostředků v chráněných místnostech. 

Jako hasivo je tedy pro SHZ navržená „Lehká pěna", pro SSHZ voda. Hasivo vždy vytéká 
z potrubního systému pod stropem buď přes pěnové generátory (SHZ) nebo ze sprinklerů 
(SSHZ). Pěnové generátory jsou umístěny pod nebo ve střešním plášti objektu, sprinklery jsou 
pravidelně rozmístěny vždy pod stropem příslušné chráněné místnosti. Chráněné místnosti 
tvoří vždy samostatné požární úseky, tudíž se předpokládá vznik požáru jen v jedné chráněné 
místnosti. 

SHZ je spouštěno samočinně na základě adresného signálu od EPS, který aktivuje záplavovou 
stanici dané sekce pěnového systému, nouzové spuštění SHZ je možné ruční manipulací ve 
strojovně. 

SSHZ bude spouštěno samočinně na základě otevření sprinkleru vlivem teploty (aktivační 
teplota sprinklerů je 68°C). 

Místnost č. 108 (čerpadlovna) není vytápěna a proto zde bude SSHZ je naplněno vodou 
s nemrznoucí směsí. 

Systém SHZ a SSHZ zásobuje hasivem místnost strojovny SHZ a SSHZ s hlavní nádrží, 
hlavním čerpadlem, zásobníkem pěnidla vč. systému přiměšování, ventilovými stanicemi, 
testovacím potrubím, sběračem pro připojení mobilní techniky a související elektročástí. Pro 
SHZ a SSHZ je navržena dodávka vody pomocí jednoho hlavního čerpadla s dieselovým 
pohonem ze strojovny rozdělovač se záplavovými stanicemi (6x), mokrou stanicí (1x) 
a zásobník pěnidla na 15 minut provozu. 

Po ukončení činnosti SHZ bude pěnotvorný roztok postupně odtékat do havarijní jímky. Z ní 
je nutné jej vyčerpat a odvézt k odborné likvidaci. 

Systém SHZ je také patrný z přílohy č. 9. 

Pro úplnost je potřebné uvést, že venkovní prostor (východně stáčiště SO 05.4 a SO 05) 
je od okolí (okolních staveb mimo areál) oddělen protipožární zdí. 

1.4 Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek. 

Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek nejsou instalovány 
a nepočítá se s nimi ani v dalších etapách modernizace (rekonstrukce) OS. V OS fy OQEMA, 
s.r.o. se nevyskytují NCHLS (klasifikované jako toxické) v množství, které by bylo schopno 
vytvořit výrazný mrak toxických par, jehož důsledky by mohly vést ke škodám na zdraví osob 
mimo areál skladu. 
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1.5 Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím. 

Celý areál je obehnán betonovým plotem s minimální výškou 1,8 m.  

Fyzická ostraha objektu je zabezpečována strážní službou. Je zajišťována v nepřetržitém 
režimu smluvně se společností ESSAT CZ, s.r.o. 

V prostoru je instalován kamerový systém s vizualizací na pracovišti recepce. 

Je zde instalována ústředna EZS. 

Další podrobnosti jsou řešeny samostatně v rámci Plánu fyzické ochrany, 

1.6 Pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů. 

Při současném provozu pult integrované havarijní ochrany s možností indikace funkčnosti 
ochranných systémů není instalován. 

Předpokládá se, že pracoviště daného charakteru integrující údaje z EPS, SHZ, kamerového 
systému a dalších prvků havarijní ochrany bude vznikat postupně v rámci dalších etap 
rekonstrukce OS Slatiňany.  

2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních 
a ochranných opatření 

Na základě hodnocení rizik provedeného v předchozí bezpečnostní dokumentaci a na základě 
části III této bezpečnostní zprávy je možné konstatovat, že bezpečnostní a preventivní 
opatření jsou vyhovující a dostatečná. Bezpečnostní a o ochranná opatření jsou tvořena 
zejména následujícími prvky: 

 Systémy ochrany před požárem a výbuchem (EPS), 

 Instalované ochranné a zásahové prostředky (SHZ, SSHZ), 

 Systém oddílné kanalizace - průmyslová kanalizace, 

 Pro plochy kde je manipulováno se žíravinami (+ stáčiště S1) slouží průmyslová 
kanalizace zakončená bezodtokou neutralizační jímkou, podobně jsou k dispozici pro 
hořlaviny samostatné záchytné havarijní jímky, 

 Nejméně jednou za 5 let je prováděna zkouška skladovacích nádrží a potrubí na 
tloušťku materiálu a její výsledek je rovněž zaznamenán do protokolu. 

 Kontrola těsnosti havarijních van a záchytných jímek je prováděna v pětileté lhůtě se 
záznamem do protokolu. 

 Pravidelně a podle norem je prováděna revize EPS, SHZ, SSHZ a dalších 
bezpečnostních prvků. 

 V objektu je vybudován systém řízení bezpečnosti – viz část V této bezpečnostní 
zprávy. 

 K dokumentům, které s posuzováním přiměřenosti bezpečnostních opatření souvisí, 
patří: 

- zpracovaná dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV), v souladu s požadavky 
NV č.406/2004 Sb. Ze závěrů dokumentace vyplynula opatření, která byla promítnuta 
do realizace, 

- zpracované Posouzení požárního nebezpečí v OS Slatiňany, na základě kterého je 
zpracována navazující požární dokumentace a zpracovány požární řády pro: 
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- Zabezpečená  plocha a rampa stáčení č. 21,22 a 23, 

- Sklad hořlavých kapalin č. 16 a 17, 

- Sklad prázdných obalů, 

- Sklad PB lahví, 

- Nová skladovací hala SO 02, SO 03, 

- Sklad SO05 PÚ16,PÚ17, 

- Sklad HK I.až IV.třídy SO 05.1, 

- Podzemní sklad v zásobnících SO 05.5. 

3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění 
a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů 

3.1 Stabilní technické prostředky (např. stabilní hasicí zařízení, odvětrávací systémy). 

Rozsah SHZ je popsán v kap. 1.3 

Za stabilní technickým prostředkem lze považovat hydrantovou síť (viz příloha č. 4).  

3.2 Mobilní technické prostředky (např. čerpadla, ventilátory, výsuvné plošiny, norné stěny). 

V provoze OS Slatiňany jsou pro havarijní zásah k dispozici: 

 2 ks mobilních čerpadel á 20 m3/hod, 

 1 ks ponorné čerpadlo, 

 předepsaný počet ručních hasicích přístrojů (viz příslušné požární řády). 

3.3 Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní stroje, automobilové cisterny, 
mobilní požární technika). 

V OS Slatiňany je umístěna tato technika použitelná pro potřeby případné nehody / havárie: 

 2x autocisterna 10 m3, 
 2x nákladní auto 12 t, 
 2x vysokozdvižný regálový vozík elektrický (retrack), 
 2x vysokozdvižný vozík 2 t pohon LPG, 
 2x vysokozdvižný vozík 2 t do EX eklektický, 
 5x vysokozdvižný vozík elektrický 2 t 
 2x paletový vozík manuální, 
 6x paletový vozík elektrický. 

3.4 Zásahové a havarijní materiály. 

Látky pro sanaci (jsou umístěné v místech nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi): 

 Vapex  

 Uhličitan sodný (soda)  

 Vápenný hydrát  

 Disiřičitan sodný  

 Písek u administrativní budovy 
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Technické prostředky dílna údržby: 

 Havarijní sady SO03,SO05  

 Krumpáč 1 ks  

 Lopaty 3 ks  

 Hrabla 2 ks 

 PE fólie 2ks 

 Plech k zakrytí kanalizačních vpustí 

 Vaničky na úkapy, kbelíky 

 sudové čerpadlo v nerezovém provedení, 

 včetně hadic a kabelových přípojek - celkem 1 ks 

 prázdné obaly - sudy, barely apod. 

 Hmota na utěsnění vpusti do kanalizace 2 ks (kancelář mistrů) 

Za řádný stav, uložení, dostupnost a pravidelnou kontrolu tohoto materiálu zodpovídají mistři. 

Pro odčerpávání kapalných médií je možno použít autocisternu CAS, kterou lze vyžádat 
prostřednictvím telefonu od dispečera dopravy tel. 605 201 998. 

V případě vzniku havárie je v pravomoci vedoucí provozu rozhodnout o uvolnění dalších 
prostředků pro zneškodnění havárie. 

3.5 Osobní ochranné prostředky. 

OOPP zaměstnanců skladových dělníků – pracovní oděv, obuv, rukavice atd., jsou určeny 
regulativem na základě vyhodnocení pracovních rizik  

 

3.6 Prostředky pro zajištění první pomoci, včetně profylaktik. 

Pro poskytnutí první pomoci jsou zřízeny a udržovány lékárničky. V rámci SO 03 je 
v administrativní části vybavena místnost pro poskytování první předlékařské pomoci. 

Na vrátnici je umístěn defibrilátor. 

Pro případ první pomoci je zpracován samostatný dokument – traumatologický plán a pro 
nakládání s NCHLS „Pravidla pro nakládání s NCHLS“. 

 

3.7 Personální zajištění (početní stavy pohotovostních zaměstnanců). 

V denní a odpolední době jsou k dispozici všichni zaměstnanci provozu OS. 

Na noční směně a v době pracovního klidu zajišťuje povinnosti spojené s havarijní prevencí 
ostraha – vrátný, který je o postupech v případě identifikace havarijního stavu poučen (viz. 
také VHP). 
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4. Smluvně zajištěné ochranné a zásahových prostředků sloužící ke zmírnění 
a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů  

V současnosti nemá OS Slatiňany smluvně sjednány žádné ochranné a zásahové prostředky 
použitelné ke zmírnění a omezení následků případné havárie. Obdobný stav je i z hlediska 
disponibilních lidských zdrojů. 

4.1 Mobilní technické prostředky. 

Nasazení mobilních technických prostředků v případě nehody/ havárie jsou předpokládány jen 
v rozsahu vybavení složek IZS. 

4.2 Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje, automobilové cisterny, mobilní 
požární technika apod.). 

V rámci běžného provozu má tyto prostředky OS Slatiňany zajistitelné na základě 
jednorázových požadavků na smluvní partnery. 

4.3 Zásahové a havarijní materiály. 

Jsou předpokládány jen v rozsahu vybavení složek IZS. 

4.4 Osobní ochranné prostředky. 

Jsou předpokládány jen v rozsahu vybavení složek IZS. 

4.5 Personální zajištění (početní stavy). 

Jsou předpokládány jen v rozsahu počtu zasahujících složek IZS. 

 

5. Informace k systémům vyrozumění a provádění zásahu 

5.1 Popis systému a způsob varování. 

Každý zaměstnanec v případě, že zjistí únik/rozlití/rozsypání nebezpečných látek, je povinen: 

- ohlásit zjištěnou skutečnost nadřízenému, 
- přivolat pomoc zaměstnanců ve svém dosahu, 

provést podle svých možností opatření k zamezení dalšího úniku (např. uzavřením plnicích 
nebo vyprazdňovacích otvorů, utěsněním trhlin nebo otvorů v zařízení, ohrázováním, zakrytím 
kanalizačních vpustí, zachycením látky do nádoby apod.). 

Obsluha zařízení, jehož poruchou došlo k úniku nebezpečncýh látek mimo technologii je 
povinna: 

- ohlásit neprodleně únik směnovému mistrovi nebo vedoucímu provozu OS, 
- učinit maximální možná opatření k zastavení nebo omezení dalšího úniku látky - 

postupovat podle zásad uvedených v havarijních plánech (VHP, Havarijní plán pro 
vody), 

- podílet se v maximální míře na zneškodnění havárie podle pokynů zaměstnance řídícího 
sanační práce. 

Povinnosti mistra 
- oznámit každý únik / rozlití / rozsypání nebezpečných látek vedoucímu provozu skladu 

ihned po jejím zjištění (oznámení od podřízeného), 
- podle rozsahu úniku / rozlití / rozsypání závadné látky rozhodnout) zda jde o běžnou 

rychle odstranitelnou nehodu (nehodu odstranitelnou vlastními prostředky provozu), 
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nebo zda jde o havárii, která podléhá ohlašovací povinnosti – v případě nebezpečí 
z prodlení splnit ohlašovací povinnost ze zákona, 

- řídit práce na omezení negativních dopadů úniku / rozlití / rozsypání nebezpečných látek 
na místě podle zásad uvedených v havarijních plánech (VHP, Havarijní plán pro vody),  

- organizovat ze zaměstnanců provozu havarijní četu pro vlastní likvidaci havárie / sanační 
práce. 

Povinnosti vedoucího výroby skladu 

Po příchodu na místo znovu posoudit situaci, zhodnotit dostupné informace a rozhodnout, zda 
vzniklá situace má povahu drobné nehody, nebo svým rozsahem má povahu havárie, případně 
splnit ohlašovací povinnost IZS a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, pokud tak již 
neprovedl mistr, 

V případě drobné nehody ponechat organizaci odstranění závadného stavu na zodpovědném 
mistrovi s nařízením lhůty odstranění závadného stavu. Provést následnou kontrolu na místě.  

V případě havárie převzít řízení likvidace následků nehody / havárie v úzké součinnosti 
se směnovým mistrem a dále postupovat dle havarijního plánu (VHP, Havarijní plán pro vody). 

Signalizace poplachu 

Systém vyrozumění uvnitř objektu je prováděn pomocí sirény (u vstupní brány), spustí se 
poplach pro kanceláře pomocí varování na obrazovce počítače nebo standardními 
telefonickými pojítky, seznam důležitých telefonních čísel (vně objektu) je uveden ve VHP 
a v dílčích havarijních plánech. Ohlašovnou požáru je vrátnice objektu.  

Objekty SO02, SO 03, SO 04 a SO05 jsou vybaveny elektrickou požární signalizací – EPS. 
U SO06 je vybavení ve vstupních vratech. Systém EPS je pro případ požáru vybaven 
systémem sirén se slyšitelností uvnitř objektu. 

Ústředny EPS pracují v režimech DEN a NOC (dvoustupňová signalizace).  

V režimu DEN - přítomnost vrátného - prokazatelně proškolené osoby, je zajištěna trvalá 
obsluha ústředny EPS. V případě, že vrátný opustí své stanoviště, přepne ovládání ústředny 
EPS do režimu NOC. V režimu NOC je zajištěn automatický přenos informací na pult 
centralizované ochrany (PCO) HZS PK pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP). 

V případě požárního poplachu většího rozsahu je v lokalitě systém sirén, jejich aktivace je 
v kompetenci složek IZS. 

5.2 Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku závažné 
havárie. 

V případě nehody / havárie plní všechny koordinující funkce v rámci areálu vedoucí provozu, 
nebo zastupující mistr. V noční době a ve dnech pracovního klidu vrátný.  

V případě požáru se řídí Požární poplachovou směrnicí a návazně pak požárním řádem 
příslušné objektu. 

Aktuální spojení na IZS řeší požární směrnice. Tyto k dispozici na vývěskách 9x v prostorách 
provozu (požárně poplachová směrnice) a 4x v prostorách administrativních budov. 

Požární řády jsou zpracovány pro tyto objekty:  

- Stáčení acetonu a etylacetátu, 
- Zabezpečená plocha a rampa, 
- Sklad hořlavých kapalin, 
- Sklad sudů, 
- Sklad malých obalů, 
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- Sklad PB lahví, 
- Skladovací hala (SO 02, SO 03), 
- Skladovací hala (SO 05.4), 
- Expediční hala (SO 04). 

V případě nehody s potenciálním dopadem na povrchové a podzemní vody se řídí schváleným 
Havarijním plánem ze zákona o vodách. 

Systém vyrozumění uvnitř objektu je prováděn ústně nebo standardními telefonickým pojítky, 
seznam důležitých telefonních čísel (vně objektu) je uveden v příloze tohoto VHP a v dílčích 
havarijních plánech. 

Vzhledem k charakteru zdrojů rizika v OS Slatiňany není zřízen speciální havarijní informační 
systém. 

Obsah hlášení IZS (na linku tísňového volání) popřípadě policii ČR: 
- jméno osoby ohlašující událost, číslo telefonu, 
- místo úniku, objekt, čas zjištění havárie, původce havárie je-li znám, 
- stručný popis události, zasažené místo (např. nezpevněná plocha, dešťová kanalizace), 

projevy havárie, druh uniklé závadné látky, odhad množství je-li znám, 
- prováděná opatření. 

Externí telefonní čísla - orgány státní správy a dotčené organizace (v případě havárie) 

Hasičský záchranný sbor: tel.: 150 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Pardubice tel.: 950 570 011 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim, tel.: 950 581 197  
SDH Slatiňany: tel.: 469 681 269 

Zdravotnická záchranná služba 155 
Ambulance smluvního lékaře 469 681 444 
Krajská hygienická stanice Pardubice – ředitelství: tel.: 466 052 338 
Policie ČR – Chrudim, tel.: 974 561 111 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 
(provozovatel veřejné kanalizace a ČOV): tel.: 469 669 911 
MěÚ Chrudim, tel.: 469 657 111 
odbor životního prostředí (vedoucí odboru): tel.:469657 300 
MěÚ Slatiňany, tel.: 469 681 102 
Vodohospodářský dispečink povodí Labe, tel.: 495 088 111 
KÚ Pardubického kraje, tel.: 466 026 111 
ČIŽP, OI Hradec Králové, tel.: 495 773 111  

5.3 Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky. 

Postup zaměstnanců při provádění zásahu vlastními silami se řídí Vnitřním havarijním plánem 
(VHP), respektive podle povahy havárie:  

 Požární poplachovou směrnicí (v případě požáru, nebo exploze) a následně pak 
požárním řádem příslušného objektu, 

 Havarijním plánem za zákona o vodách (v případě úniku látek do terénu nebo do 
kanalizace). 

Zásah vlastními silami je omezen jen na drobné nehody, při větší nehodě podléhající 
ohlašovací povinnosti ze zákona (o požární ochraně nebo ze zákona o vodách) je časově 
omezen do příjezdu HZS (velitel JHZS vždy přebírá řízení zásahu na místě). 
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Evakuace zaměstnanců ze zasaženého nebo ohroženého prostoru se řídí následujícími 
pravidly: 

 vane-li vítr od zaměstnanců směrem k místu vzniku havárie, je nutno řídit směr 
evakuace proti směru větru, 

 vane-li vítr od místa vzniku havárie směrem k zaměstnancům, je nutno řídit směr 
evakuace kolmo na směr větru, 

v případě, že nelze směr větru s určitostí stanovit, volí se shromaždiště co nejdále od místa 
vzniku havárie. 

Monitorování průběhu havárie bude prováděno operativně, podle povahy nehody s následným 
záznamem. Zodpovídá vedoucí provozu OS. 

Zásady při zneškodnění havárie na nezabezpečené ploše 

Bezprostřední opatření: 

- ohlásit neprodleně havárii nadřízenému, 
- identifikovat příčiny (podle okolností zjistit původce), 
- dále podle charakteru havárie učinit všechna opatření k zastavení nebo omezení úniku 

závadných látek, tj. v případě úniku kapalných produktů při stáčení nebo plnění odstavit 
čerpání do havarovaného zásobníku nebo obalu nebo do potrubního řadu, 

- utěsnit nejbližší kanalizační vstup,  
- podle možností uniklý kapalný produkt ihned ohrázkovat dostupným materiálem 

(pískem, hlínou nebo sorbentem - podle druhu kapaliny - s cílem zamezit plošnému 
rozlévání). 

Další opatření pak musí respektovat charakter místa úniku a charakter zařízení, typ unikající 
závadné látky - o dalším postupu rozhoduje mistr směny / vedoucí výroby OS. 

Opatření ke zneškodnění havárie: 

- při trvání úniku kapaliny z potrubí / ze stabilního nebo mobilního zásobníku, v místě 
výronu provizorně utěsnit trhliny nebo díry (např. dřevěnými klínky, bandáží, 
rychleschnoucími tmely, apod.), 

- omezit rozlévání kapaliny na co nejmenší plochu (hrázky, desky, apod.), 
- uzavřít, utěsnit, oddělit kanalizační vpustě, příkopy, apod., (pomocí desek, fólií, 

hliněných či pískových valů, plastických rychloucpávek, utěsňovacích vaků, apod.) tak, 
aby nedošlo k dalšímu odtékání kapalných závadných látek do dalších přilehlých 
prostorů a do dešťové kanalizace, 

- větší množství zachycené kapalné závadné látky podle možností z místa havárie 
odstranit odčerpáním, nebo sběrem do vhodných nádob (kontejnerů, sudů apod.) nebo 
jímek, podobně odčerpat závadné látky z havarovaného zařízení (cisteren, nádrží, jímek, 
potrubí, apod.), 

- menší množství zachycené kapalné závadné látky a podobně i zbylou kapalinu po sběru 
a odčerpání, neutralizovat (pokud je uniklou látkou kyselina nebo zásada), převrstvit 
vhodným sorpčním materiálem - např. Vapexem, v nouzovém případě pískem (pokud je 
uniklou látkou, organická látka nebo látka ropného charakteru), 

- zajistit bezodkladně sběr nasáklých sorbentů do vhodných nádob včetně odtěžení 
zasažené povrchové vrstvy do hloubky cca 10 cm, pokud došlo k zasažení 
nezpevněného povrchu a pokud je to účelné, 

- obdobný postup je potřeba zvolit v případě rozsypání pevných substrátů, tj. zajistit 
bezodkladný sběr do vhodných nádob a v případě nebezpečných látek následné 
odtěžení zasažené povrchové vrstvy do hloubky cca 10 cm, pokud došlo k zasažení 
nezpevněného povrchu a pokud je to účelné, 

- další opatření pak musí respektovat opět charakter místa úniku a charakter zařízení, typ 
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uniklé závadné látky - o dalším postupu rozhoduje mistr směny, 
- při zjištění havárie na nezabezpečené ploše, která je doprovázena únikem do kanalizace 

s napojením na veřejnou kanalizaci nebo pokud tato skutečnost bezprostředně hrozí, 
nařídí mistr směny /vedoucí provozu u západní větve uzavření kanalizačního šoupěte 
v šachtici Š2, u východní větve uzavření kanalizačního šoupěte v šachtici u objektu A2. 

Další bezprostřední opatření v počáteční fázi jsou stejná - viz výše. V daném případě však 
havárie podléhá vždy ohlašovací povinnosti. 

Opatření k odstranění škodlivých následků havárie 

- zajistit zneškodnění sebraných uniklých látek, sebraných sorbentů nasáklých 
kontaminanty a vytěžené kontaminované zeminy ze zasaženého místa - s těmito 
materiály je potřebné nakládat jako s nebezpečnými odpady, 

- zavezení zasaženého místa novou zeminou, 
- uvedení zasaženého místa pokud možno do původního stavu, 
- další opatření jsou dána specifickými podmínkami havárie a budou určena na základě 

závěrů z následného šetření příčin havárie. 

Zásady při zneškodnění havárie na zabezpečené ploše 

Bezprostřední opatření, opatření ke zneškodnění havárie jsou prováděna analogicky 
a přiměřeně jako v případě úniku na nezabezpečené ploše. Další opatření pak musí 
respektovat charakter místa úniku a charakter zařízení, typ uniklé závadné látky - o dalším 
postupu rozhoduje mistr nebo přivolaný vedoucí výroby skladu.  
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VII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. 

Závěrečné shrnutí Bezpečnostní zprávy (BZ) objektu obchodního skladu Slatiňany (OS) 
společnosti OQEMA, s.r.o. představuje sumarizující a přehledovou část, která shrnuje zásadní 
informace o zajištění PZH v objektu s tím, že specifikuje vnitřní vazby v objektu a také vazby 
k okolí, zdroje rizika a opatření k omezení rizika. 

Areál OS fy OQEMA, s.r.o. ve Slatiňanech slouží jako centrální distribuční sklad 
obchodovatelného zboží. Tímto zbožím jsou chemické látky a směsi v pevné a kapalné formě. 
S plynnými chemickými látkami společnost neobchoduje.  

Z celkového spektra chemických látek a směsí (obchodovaného a skladovaného zboží) je jen 
část klasifikována jako chemické látky a směsi nebezpečné ve smyslu nařízení CLP (nařízení 
(ES) č. 1272/2008). Pouze část z takto klasifikovaných látek a směsí spadá pod působnost 
zákona o prevenci závažných havárií (č. 224/2015 Sb.) 

Zboží je do OS přiváženo po železniční vlečce nebo autodopravou, expedováno je pak 
k odběratelům po železnici nebo nákladními auty (vlastní nebo smluvní dopravou) a také 
autocisternou (návěsem). 

Objekt společnosti OQEMA, s.r.o. má 46 zaměstnanců, provoz je dvousměnný, vrátnice má 
24 hodinový provoz. Objekt je oplocený. V bezprostředním sousedství objektu není souvislá 
obytná zóna, nacházejí se zde komunikace, železnice, průmyslové aktivity a zemědělské 
pozemky. Od prostoru nádraží je areál oddělen betonovou stěnou, a to v místě nově 
vybudovaného stáčiště. 

S nebezpečnými látkami a směsmi je nakládáno v následujících objektech: 

 SO 02 sklad CHLS  

 SO 03 sklad CHLS 

 SO 04 expediční hala 

 SO 05 – sklad hořlavých kapalin 

 SO 05.5 podzemní sklad hořlavých kapalin v dvouplášťových podzemních zásobnících 

 SO 05.4 nové stáčecí místo  

 Zastřešená skladovací a manipulační rampa MP 22. 

 Nezastřešená manipulační plocha MP 21. 

 Nezastřešená manipulační plocha MP 23.   

 Sklad chlorovaných uhlovodíků č. 16. 

 Sklad hořlavin č. 17. 

 Stáčecí místo ze železničních cisteren S1. 

 Sklad SO 06. 

Na základě kritérií pro výběr zdroje rizika závažné havárie zvolenou metodou podle Purple 
Book lze konstatovat, že se v objektu společnosti OQEMA, s.r.o. nenachází zdroje rizika 
závažné havárie, pro které je třeba provést podrobnou analýzu rizika. 

Hodnocení možných dopadů na životní prostředí bylo provedeno pomocí indexové metody 
EAI (Environment-Accident Index). Na základě dosažených výsledků a uvedených 
bezpečnostních opatření je riziko ohrožení životního prostředí pro posuzované scénáře 
hodnoceno jako přijatelné. 
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Aplikovaná technická, bezpečnostní opatření a organizační opatření, která mají přímý vliv na 
snížení případného vzniku havárie v objektu společnosti: 

 Při plnění a stáčení hořlavých kapalin je nainstalována rekuperace par.  

 Odvzdušnění skladovacích nádrží je prováděno přes podtlakové / přetlakové koncové 
pojistky.  

 Při plnění hořlavých kapalin do přepravních obalů je prováděn odtah par přes adsorpci. 

 Zásobníky pro skladování těkavých chemikálií jsou odvzdušněny přes kapalinový 
uzávěr. Páry vznikající při plnění a stáčení jsou odtahovány do absorpce 

 Skladování probíhá za běžných teplot okolí, v některých případech (u zboží kde je 
předepsána min. teplota skladování) jsou místnosti skladu / boxy temperovány. 

 Manipulační operace probíhají převážně ve venkovním prostředí za běžných 
klimatických podmínek, postupnou modernizací skladu výstavbou nových hal se 
postupně manipulační operace více přesouvají do chráněných prostor skladových hal. 
Venkovní manipulace jsou při mimořádných klimatických podmínkách přerušeny. 

 Objekty SO 02,SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 jsou vybaveny elektrickou požární 
signalizací – EPS. 

 Zásobníky chlornanu sodného umístěné na rampě MP22 jsou vybaveny indikací 
hladiny (stavoznak) a jsou umístěné v samostatné záchytné vaně.  

 Skladování hořlavých kapalin v zásobnících na rampě MP 22: zásobníky jsou ocelové, 
dvouplášťové, zajištěné protiexplozivní pojistkou a jsou vybaveny indikací maximální 
hladiny plnění. Zásobníky jsou umístěné ve společné záchytné vaně s volným 
objemem 90 m3. Vnitřní meziprostor dvoupláště je trvale pod mírným přetlakem 
vzduchu s indikací tlakové ztráty v případě netěsnosti. Při stáčení hořlaviny ze 
železniční cisterny do zásobníku jsou parní prostory propojeny. 

 Konstrukční systémy hal, kde dochází ke skladování a manipulaci s hořlavými 
kapalinami (především SO05 a SO02) jsou nehořlavé. 

 Podzemní zásobníky objektu SO05  jsou dvouplášťové, jsou osazeny na základových 
železobetonových deskách, ke kterým jsou ukotveny. Každá nádrž má 3 ks poklopů 
ukončených na úrovni podlahy vodotěsným a zároveň plynotěsným poklopem 
s požární odolností. Nádrže jsou opatřeny měřením hladiny, kontrolou meziplášťového 
prostoru, odvzdušněním opatřeným zařízením proti prošlehnutí plamene.  

 Stáčecí místa cisteren jsou tvořena zastřešenou plochou s betonovým základem. 
Beton je potažen epoxidovou pryskyřicí. Případné úkapy jsou svedeny do jímky. 

 U stáčení do podzemních nádrží je vzhledem k požadované čistotě médií na každou 
komoru skladovací nádrže instalováno samostatné potrubí a čerpadlo. U médií, kde je 
vyžadována zpětná rekuperace je na odvzdušňovací potrubí instalována 
protiexplozivní pojistka s přetlakovým a podtlakovým ventilem a potrubí je přivedeno 
ke stáčecímu místu, kde je napojeno dle potřeby pomocí pružných flexi-hadic na AC 
event. ŽC. 

 Na jednotlivých provozech s výskytem nebezpečných látek jsou prostředky pro likvidaci 
havárie typu „únik nebezpečné látky“ 

 V objektu je zavedený systém prevence závažných havárií s definovanými 
odpovědnostmi a povinnostmi pro jednotlivé systémové části. 

 Systém řízení bezpečnosti je ve společnosti OQEMA, s.r.o. součástí integrovaného 
systému řízení, a to spolu s oblastí kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), 
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správnou výrobní praxí v oblasti léčiv (SVP), systémem bezpečné distribuce a výroby 
krmiv (GMP+B1). 
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