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OSNOVA BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY: 

Úvod 

Část I. Základní informace o objektu  

Část II. Popisné, informační a datové části  

Část III. Posouzení rizik závažné havárie 

Část IV. Zásady, cíle, politika prevence závažných havárií  

Část V. Popis systému řízení bezpečnosti 

Část VI. Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a 
následků závažné havárie 

Část VII. Závěrečné shrnutí 

Přílohy  

 
 

1. Účel 

Tento předpis je zpracován na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií v platném znění a vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech 
bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, v platném 
znění. 
 

2. Působnost 

Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance skladu a ostatní zaměstnance společnosti, 
kteří se v rámci výkonu své pracovní činnosti vyskytují na pracovištích skladu Loukov. Předpis je 
závazný i pro jiné osoby pohybující se v areálu skladu s vědomím společnosti ČEPRO, a.s. 
Zaměstnanci společnosti i cizí osoby musí být v potřebném rozsahu prokazatelně seznámeny se 
zněním bezpečnostní zprávy. 
 

3. Definice pojmů a použité zkratky 

AC  automobilová cisterna 
ADR  mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných látek 
BA  automobilový benzín 
BČOV  biologická čistička odpadních vod 
BE  bioetanol 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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BSK   biologická spotřeba kyslíku 
BT  bezpečnostní technik 
CAS  cisternový automobil sací  
CCTV  kamerový systém  
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČS  čerpací stanice 
ČSN  Česká technická norma  
DMV (LEL) dolní mez výbušnosti  
DN  jmenovitý průměr  
EMS  ochrana životního prostředí (environmentální systém řízení) 
EPS  elektrická požární signalizace 
ETA  Event Tree Analysis (analýza stromem událostí) 
FAME (MEŘO)  methylester řepkového oleje, metylestery nenasycených mastných kyselin 

vyrobené jak z rostlinných olejů, tak živočišných tuků 
Flash Fire bleskový požár (prohoření mraku par) 
FŘ  finanční ředitel 
FTA  Fault Tree Analysis (analýza stromem poruch) 
GŘ  generální ředitel 
HBT  hlavní bezpečnostní technik 
HE  hlavní ekolog 
HMV  horní mez výbušnosti 
HPT  hlavní požární technik 
HSE  řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí (z angl. Health, 

Safety and Environment) 
HV  hydrogeologický vrt  
H&V  Hazard & Vulnerability (nebezpečnost & zranitelnost) 
HVO  hydrogenovaný rostlinný olej (biosložka do NM) 
HW  hardware 
HZS  hasičský záchranný sbor 
HZSP  hasičský záchranný sbor podniku 
CHČOV  chemická čistírna odpadních vod 
IMS  systém integrovaného managementu (systém managementu společnosti, 

zahrnující systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, prevence závažných havárií 
dle zákona č. 224/2015 Sb., BOZP dle OHSAS 18001 a EMS dle ČSN EN ISO 
14001 

IT  informační technologie  
IZS  integrovaný záchranný systém 
JPO  jednotka požární ochrany 
KÚ  krajský úřad 
KZ  koncové zařízení 
LAN  místní počítačová síť 
LČ  lidský činitel 
MaR  měření a regulace 
MPBP  místně provozní bezpečnostní předpis 
NL  nebezpečná látka 
NM  nafta motorová 
NN  nízké napětí 
Obj.  objekt 
OBIA  odbor bezpečnosti a analýz 
OČS  odbor čerpacích stanic 
OHSE  odbor HSE 
OIA  oddělení interního auditu  
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OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 
OPIS  operační a informační středisko 
OŘ  obchodní ředitel 
OŘJ  odbor řízení jakosti 
OZO  odborně způsobilá osoba 
OŽP  ochrana životního prostředí 
PHL  pohonné látky  
PLC  Programmable Logic Controller 
PO  požární ochrana 
Pool Fire požár kaluže  
PŘ  provozní ředitel 
PZH  prevence závažných havárií 
RDST  radiostanice 
ŘS  řídící systém 
SHZ  stabilní hasicí zařízení 
SW  software 
TA  technický automobil 
TOLEX  topný olej extralehký 
UPS  (zkratka z angl.) zařízení zajišťující souvislou dodávku elektřiny pro zařízení 
ÚPV  úprava pitné vody 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VCE  exploze mraku par (z angl. Vapour Cloud Explosion) 
VN  vysoké napětí 
VOBIA  vedoucí odboru bezpečnosti a analýz 
VOSk  vedoucí operátor skladu 
VSk  vedoucí skladu 
ZH  závažná havárie 
ZZS  zdravotnická záchranná služba 
ŽC  železniční cisterna  
ŽP  životní prostředí 
 

4. Pravomoci a odpovědnosti  

Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny v příslušných částech tohoto předpisu. 
 

5. Související dokumentace 

[1] Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

[2] Vyhláška MŽP č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 
informací poskytovaných zpracovateli posudku 

[3] Místní provozně bezpečnostní předpisy skladu Loukov – viz příloha č. 5 
[4] Interní dokumentace společnosti I. až III. vrstvy – viz příloha č. 6 
[5] Informační zdroje a metodiky použité při posouzení rizik ZH – viz část III. – kap. 4. 
 

6. Seznam příloh 

Příloha č. 1 Mapa skladu (formát A3) 
Příloha č. 2 Kontakty 
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Příloha č. 3 Plán vyrozumění 
Příloha č. 4 Bezpečnostní listy nebezpečných látek  
Příloha č. 5 Seznam platné dokumentace skladu 
Příloha č. 6 Přehled dokumentace I. až III. vrstvy pro vybrané činnosti 
Příloha č. 7 Aktuální cíle a úkoly IMS 
Příloha č. 8 Výsledky FTA a ETA 
Příloha č. 9 Grafické znázornění dosahu účinků scénářů ZH 
 


