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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROVOZOVATELI A OBJEKTU 

a) název a sídlo provozovatele: 

Obchodní firma (název): ČEPRO, a. s. 

Sídlo a adresa: 
ČEPRO, a. s. 
Dělnická č. p. 213/12, Holešovice 
170 00 Praha 7 

Tel., fax, e-mail: 
tel.: 221 968 111   fax: 221 968 300 
ceproas@ceproas.cz  

Identifikační číslo organizace: 60193531 

Jméno statutárního zástupce:  Mgr. Jan Duspěva – předseda představenstva 

 
b) název a adresa objektu: 

Název objektu: 
ČEPRO, a. s. 
sklad Loukov 

Adresa objektu: 
ČEPRO, a. s. 
sklad Loukov č.p. 166 
768 75 Loukov 

 
c) osoby oprávněné jednat za provozovatele: 

Jméno a příjmení: 
Pozice:  

Jiří Klenner 
vedoucí skladu 

Tel.: / e-mail: 602 566 381 / jiri.klenner@ceproas.cz  

 
Jméno a příjmení: 
Pozice:  

Ing. Václav Koukolík 
specialista prevence závažných havárií 

Tel.: / e-mail: 739 240 717 / vaclav.koukolik@ceproas.cz  

 
 
d) zařazení objektu do skupiny B 

Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 2079/2011 ze dne 10. 1. 2011 byl 
sklad Loukov zařazen do skupiny B. 
 
V r. 2016 byl krajskému úřadu předložen aktuální seznam nebezpečných látek umístěných 
v objektu a aktualizovaný návrh na zařazení. Jelikož nedošlo ke změně podmínek zařazení, nové 
rozhodnutí nebylo vydáno. 
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OSOBĚ PODÍLEJÍCÍ SE NA VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ 

ZPRÁVY 

Specialista prevence závažných havárií  
Ing. Václav Koukolík 
739 240 717 / vaclav.koukolik@ceproas.cz 

Bezpečnostní technik 
Ing. Pavlína Tomková 
739 240 721 / pavlina.tomkova@ceproas.cz 

Vedoucí skladu 
Jiří Klenner 
602 566 381 / jiri.klenner@ceproas.cz 

Vedoucí operátor skladu 
Petr Stibor 
739 240 676 / petr.stibor@ceproas.cz 

 

3. ÚDAJE O ČINNOSTI A ZAMĚSTNANCÍCH 

Hlavní a vedlejší provozované 
činnosti  

Akciová společnost ČEPRO, a.s. zajišťuje především přepravu, 
skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje 
přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. 
Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných 
rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod 
obchodním názvem EuroOil. 

Rok zahájení činnosti a užívání 
objektu 

ČEPRO, a. s. – rok 1994 
Sklad Loukov – rok 1952 

Významná data k výstavbě, 
rekonstrukcím a změnám 
provozu  

r.1954: uvedení do provozu (kolaudace), žel. vlečka, podzemní 
blok 232, 233. 
r.1955: podzemní blok 231, 234, trafostanice.  
r.1957: okružní potrubí PHL, lokoremíza.  
r.1959: stáčení olejů obj. 362, podzem. sklad olejů obj. 620. 
r.1960: podzem. sklad 235, laboratoř.  
r.1961: vypouštění vyjetých olejů obj. 400, 401, olejoprovoz 
obj. 630 (II.etapa v r.1975), manipul. sklad olejů obj. 640.  
r.1963: nouzový zdroj, trafostanice, obnova žel. vlečky.  
r.1973: původní výdejní lávky obj.190 (II.etapa v r.1975).  
r.1989: vagónová váha Pivotex.  
r.1990-95: významná výstavba – vodohospodářské úpravy, 
v r.1993 úprava žel. vlečky, stáčení ŽC – obj.360, 363, 364, 
v r. 1994 BČOV, ÚPV, obj.236, kanal. splašková, rozvod pitné 
vody, ČS požární vody, plynofikace skladu, velín, obj. 220, 
úprava hasičské zbrojnice, v r.1995 plnící lávky AC – obj. 191, 
CHČOV, kanalizace zaolejovaná. Průběžně provedena 
modernizace podzemních bloků 231-235. 
r.1999: rekuperace, výdejní lávky AC – obj. 193, aditivace – 
obj. 238.  
r.2000: veřejná čerpací stanice.  
r.2007: přidávání biosložek – obj. 901.3, 902.3.  
r.2008: intenzifikace zařízení na rekuperaci par  
r.2011: výstavba podzemního bloku (obj. 237/01-04) vč. 
souvisejících provozních souborů (obj. 221 ČS, slopová a 
odkalovací nádrž).  
r.2012: rekonstrukce koncového zařízení produktovodu – obj. 
580, 581.  
r.2018: rekonstrukce požárního vodovodu 
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r.2019: výstavba nových výdejních lávek AC – obj. 191 + 
aditivace a zabezpečení těchto objektů SHZ 
r.2019: rozšíření skladových kapacit BIO 

Počet zaměstnanců v objektu, 
vč. počtů v jednotlivých směnách 

V areálu skladu 61 zaměstnanců: 
 38 zaměstnanců skladu  
 9 zaměstnanců odd. údržby 
 3 zaměstnanci OŘJ (laboratoř),  
 11 zaměstnanců jiných oddělení s pracovištěm na skladu 

 
Rozdělení do směn: 

 denní směna: HZSP – 5,provozní obsluha –4, operátor – 
2, ostatní denní zaměstnanci skladu, odd. údržby a 
laboratoře 

 noční směna: HZSP – 4, provozní obsluha – 1, operátor – 
1 

 
Počet cizích osob pracujících v areálu skladu: 

 ostraha: 3 zaměstnanci na směně 
 
Průměrný počet návštěníků skladu za den: 20 osob  

 
 


