
ČESKA  INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

Oblastní  inspektorát  Brno

Lieberzeitova  14,  614  00 Bmo

tel.:  545  545111,  fax:  545  545100

IČ: 41 69 32 05, e-mail: bn.podateIna@cizp.cz, 
ID DS: 6umdzr3

Naše  značka:

ČIŽP/47/2020/8547

Vyřizuje  / linka:

Ing.  Vejmělková/5771

Místo  a datum:

Valašské  Meziříčí,  2. 9. 2020

Protokol  o kontrole

Kontrola  je prováděna na základě ust. % 34 písm.  a) zákona  ě. 76/2002  sb., o integrované  prevenci
a omezování  znečištění,  o integrovaném  registru  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o integrované

prevenci),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  také  ,,zákon  integrované  prevenci"),  dále  na  základě

ust. % 76 odst. 1 písm. a) a ust. % 81 zákona ě. 185/2001 sb., o odpadech  a o změně některých  dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a dále na základě ust. % 23
písm. e) a ust. % 27 písm. a) zákona č. 350/2011 sb., o chemických  látkách  a chemických  směsích
a o změně  některých  zákonů  (chemický  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  také,,chemický

zákon")  a procesně  se řídí  zákonem  č. 255/2012  sb., o kontrole  (kontrolním  řádem),  ve  znění
pozdějších  předpisů  (dále  také,,zákon  o kontrole"),  nestanoví-li  jiný  právní  předpis  jinak.

Kontrolní  orgán:  Česká  inspekce  životního  prostředí  (dále  také,,inspekce"  nebo,,ČIŽP")

Kontrolující: Ing. Marcela  Vejmělková,  číslo  průkazu  ČIŽP:  039, vedoucí  kontrolní  skupiny

Ing. Petr Musil,  číslo  průkazu  CIZP:019

Kontrolovaná  osoba:

název:

sídlo:

identifikační  číslo  (IČ):

DEZA,  a.s.

Masarykova  753,  Krásno  nad  Bečvou,  757 01 Valašské  Meziříčí
OOO 1l  835

Fyzická  osoba  přítomná  na místě  kontroly  za kontrolovanou  osobu  nebo povinnou  osobu  podle  ust.

% 5 odst. 2 zákona o kontrole:

-  vedoucí  oddělení  řízení  ISO a životního  prostředí

-  specialista  životního  prostředí

-  vodohospodář  a odpadový  hospodář

(dále  také,,zástupce  kontrolované  osoby")

Všechny  osoby  přítomné  kontrole  dne 2. 9. 2020 byly  na začátku  kontroly  poučeny  o zpracování

osobních  údajů  předložením  dokumentu  CIZP  nazvaného:  ,,Poučenísubjektu  o zpracování  osobrích
údajů".

Předmět  kontroly:

Předem  neohlášená  kontrola  je zaměřena  na nakládání  se itutí  v provozovně  kontrolované  osoby.

Kontrolní  úkon,  jímž  byla  kontrola  zahájena:

Předložením  pověření  ke kontrole  formou  průkazťi  jednotlivých  inspektorů  ČIŽP  na mfstě kontroly  dne
2. 9. 2020.
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Den  provedení  zahajovacího  kontrolního  úkonu:  2. 9. 2020

Čas provedení  kontroly  na místě:

Kontrola  byla  inspekcí  provedena  dne  2. 9. 2020,  v době  od 9:40  hod.  do 14:30  hod.,  a to v provozovně

kontrolované  osoby  na adrese:  Masarykova  753,  Krásno  nad  Bečvou,  757  0I  Valašské  MezÁříčL

Kontrolující  předložili  při  zahájení  kontroly  zástupci  kontrolované  osoby  pověření  ke kontrole  formou

průkazů  jednotlivých  inspektorů  CIZP.  Při  zahájení  kontroly  byl  zástupce  kontrolované  osoby  vyzván

k umožnění kontroly podle ust. fi 10 odst. 2 zákona o kontrole. Kontrola byla zahájena v 9:40 ]'iod.
při  příchodu  inspektorů  do kanceláře.

Poslední  kontrolní  úkon:  Vyhodnocení  zjištěných  skuteěností  při  kontrole  dne  2. 9. 2020,  předložených

ďokladů  a sepsásií,,Protokolu  o kontrole  ".

Den  provedení  posledního  kontrolního  úkonu:  2. 9. 2020

Kontrolní  zjištění  -  zjištěný  stav  věci:

Zařízení,  v rámci  kterých  může  docházet  k nakládání  se itutí:

> mřizen5,Souborchemickýchvýrob"(lČP:lOO2436ll7)

Zařízení  bylo  povoleno  rozhodnutím  Krajskébo  úřadu  Zlínského  kraje,  Odborem  životního  prostředí

a zemědělství  pod  č. j.:  KUZL  72578/2006  ze dne l0.  1l.  2006  (nabytí  právní  moci  dne 30. ll.  2006),

ve znění  pozdějších  změn  integrovaného  povolení  (změna  č. l-  č. 24 v době  kontroly).

Inspekce  provedla  za roky  2018  a 2019  ověření  informací  týkajících  se odeslání  ,,Hk'šení  o produkci

a nakládání  s odpady"  (dále  také  ,,hlášení")  za provozovnu  kontrolované  osoby  na adrese  sídla  (IČP:
1002436117),  ato  nahlédnutím  dne  28. 8. 2020  do,,Integrovaného  systémuplnění  ohlašovacích  poviwostí"

(www.ispop.cz).  Inspekcí  bylo  zjištěno,  že kontrolovaná  osoba  podala  řádná  hlášení  za předmětné  roky

v zákonném  termínu  (hlášení  za kontrolovanou  provozovnu  přijata  a autorizována:  za rok  2018  -  řádné  13.

2. 2019  + doplněné  14.  2. 2020  a za rok  2019  -  řádné  14.  2. 2020).  Předmětná  hlášení  tvoří  přílohu  tohoto

protokolu.

Zpředmětných  hlášení  bylo  zjištěno,  že  kontrolovaná  osoba,  jako  původce  odpadu,  nakládala

s nebezpečným  odpadem  kat.  č. 06 04 04*  Odpady  obsahující  rtut',  a to v roce  2018  v celkovém  množství

0,0355  tun (odpad  předán  společnosti  SUEZ  Využití  zdrojů  a.s., IC: 253 38955,  do zařízení  ICZ:

CZZ00455),  a dále  v roce  2019  v celkovém  množství  0,016  tun  (odpad  předán  společnosti  SUEZ  CZ  a.s.,

IC:  253  38 955,  do zařízení  ICZ:  CZZ00455).

Kontrolovaná  osoba,  jako  původce  odpadů,  zařadila  dle  Vyhlášky  č. 93/2016  sb., o Katalogu  odpadů,  odpad

pod  skupinu  odpadů  06 (tj.  odpady  z anorganických  chemických  procesů),  dále  pod  podskupinu  odpadů  04

(tj.  odpady  obsahující  kovy  neuvedené  pod  číslem  06 03),  a dále  druh  odpadu  04 (tj.  odpady  obsahující

rtut').

Z předložené  průběžné  evidence  za období  od 1. 1. 2020  do  2. 9. 2020  bylo  zjištěno,  že kontrolovaná  osoba

nakládala  s nebezpečným  odpadem  kat.  č. 06 04 04*,  v evidenci  bylo  uvedeno  celkovém  množství  cca  O,6

tun  (pod  kódem  nakládání  AOO),  datum  vzniku:  9. 8. 2020.  Tento  odpad  vznikl  v roce  2020  pouze  v době

zarážky  trvající  od 19. 7. 2020  do 3. 8. 2020.

Kontrolou  bylo  zjištěno,  že kontrolovaná  osoba  rtuť  nepoužívá  ve výrobním  procesu,  ale vyskytuje  se

v dehtu,  který  kontrolovaná  osoba  nakupuje  od různých  dodavatelů  a zpracovává  formou  destilace  na

provozu  -  dehet  pro  získávání  různých  frakcí.  Destilace  probíhá  v uzavřeném  technologickém  systému.  Na

daném  provozu  se provádí  pravidelné  odstávky,  při  nichž  se zařízení  čistí,  odstraňují  se úsady,  které  dle
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zjištění  obsahují  rtut', a také se odstraňuje  znečištěná  kovová  rluť,  která se při destilaci  deponuje
v instalovaném  záchytném  zařízení.  Odstávky  (zarážky)  jsou  plánovány.  Trvajícca  2 -  3 týdny.

Úsady  obsahující  rtuť,  tzv.,,bago':  se mechanicky  odebírají  a umist'ujído  připravených  nádob.  Kovová  rtut'

se spouští  ze záchytného  zařízení  kovovým  potrubím  do příslušné  nádoby.  Cištění  části technologického
zařízení,  kde je přítomná  rtut',  trvá  v rámci  odstávky  cca 1,5 -  2 týdny.

Zástupce  kontrolované  osoby  dále upřesnil,  že odpad  vzniká  v rámci  provozu,,dehet"  při čištění  dehtových

kondenzátorů  (chladičů).  Jedná se o odpadní  rtuť,  nebot'  tento  odpad  vzniká  při zpracování  černouhelného

dehtu,  kde je rtuť  přítomná  jako  nečistota.  Páry  rtuti  jednak  kondenzují  na vlásenkách,  odkud  jsou  jímány

jako  téiněř  čistá rhit',  tj. odkad kat č. 06 04 04*. Druhýin  způsobem  vzniku  tohoto  nebezpečného  odpadu

obsahujícího  rtut'jsou  páiy  rtuti,  které  kondenzují  ve zbytcích  kalu  ze zpracování  dehtu.  Tento  odpad,,bago"

vzniká  méně často,  a to jen  při komplexníin  čištění kondenzátorů  /chladičů  (vyjmutí  vlásenek
z kondenzátorů)  v době zarážky.

Fyzickou  kontrolou  vzniku  a shromažd'ování  odpadu  kat. č. 06 04 04* bylo  ziištěno  následující:

Nejprve  byla  provedena  kontrola  v místě  vzniku  předmětného  odpadu,  tj. provoz  dehet  -  pracoviště  dehtové

destilace.  Na  místě  byla  pod destilační  kolonou  umístěna  pouze  prázdná  liavarijní  nádoba  pro případný  únik

kondenzátu.  Zástupce  kontrolované  osoby následně ukázal místo,  kde  probíhá  liloubkové  čištění

kondenzátorů.  Jednalo se o ohraničenou  zabezpečenou  plochu  (nerezovou  jímku)  v blízkosti  provozu

dehtové destilace. V době kontroly  byl na této zabezpeěené ploše umfstěný  svazek vlásenek  (část
konďenzátoru),  určený  k opravě.

Následně  byla  provedena  kontrola  místa shromažd'ování  tohoto  odpadu.  Odpad byl shromažd'ován  ve

zděném  uzavřeném  objektu  č. 319.1 (uzamykatelným,  opatřen  bezpečnostním  zámkem).  Tento  objekt  iněl

podlahu  vyspádovanou  do bezodtoké  jímky  a byl vybaven  odvětránďm. V době kontroly  byl odpad

shroi'nažd'ován  ve 12 kovových  nádobách  o objemu  cca od 10 do 25 litrů,  umístěných  v plastové  nádobě

s vodou,  která byla umístěna  na dřevěné paletě. Plastová  nádoba  byla překiyta  kartonovým  papírem.

Jednotlivé  kovové  nádoby  obsahující  předmětný  nebezpečný  odpad  byly  zaplněny  cca ze % svého objemu
a to odpadem,  který  byl  zalit  vodou  (z  důvodu  zamezení  odparu  ituti).

Shromažd'ovací  prostředek  určený ke  shromažd'ování  nebezpečného  odpadu  byl  označen  kódem

a názvem nebezpečné  vlastnosti,  nápisem ,,nebezpečný  odpad"  a výstražným  grafickými  symboly

nebezpečných  vlastností.  Shromažd'ovací  mfsto  nebezpečného  odpadu  bylo  vybaveno  identifikačním  listem
nebezpečného  odpadu.

Zástupce  kontrolované  osoby  sdělil,  že v případě  předání  nebezpečného  odpadu  kat. ě. 06 04 04*,  který

vznikl  dne 9. 8. 2020 v množství  cca O,6 t (odpad  zbytků  dehtu s obsahem  rtuti)  je z hlediska  technologie

následného  zpracování  problematické,  a to s ohledein  na požadavky  separace ituti  z tohoto  odpadu.

Kontrolovaná  osoba předběžně  kontaktovala  společnost  BOME  s.r.o., která  požaduje  při dodání  tohoto

odpadu  dodání  stejného  množství  rozpouštědla  (např. solventní  nafta  / xylen)  s tím, že po provedené

separaci  bude odpad zbavený  ituti,  navrácen  původci  k likvidaci  na jeho  vlastní  náklady  vč. použitého

rozpouštědla.  Pouze ituť  zčistane u zpracovatele.  Výzkumným  pracovníkům  kontrolované  osoby  se však
nezdá  způsob  odstranění  ituti  společností  BOME  s.r.o.  proveditelný.

Zástupce kontrolované osoby sdělil, že 3e v jednání také se společností SUEZ CZ a.s., se kterou má výhradní
smlouvu  na předání  odpadů.  Dále  uvedl,  že bylo  zahájeno  také  jednání  s MZP  ve věci  možnosti  přeshraniční
přepravy  tohoto  nebezpečného  odpadu  do zahraničí  za účelein  materiálového  využití.

>  zařízení,,Spg/ovna  průmysíových  odpadů  IO kt"  (IČZ:  CZZ00678;  IČP: 776430491)
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Zařízení  bylo  povoleno  rozhodnutím  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  Odborein  životního  prostředí

a zeiněďělství  pod  č. j.:  KUZL  5075/2003  ŽPZE-KB,ML  ze dne 15. l.  2004  (nabytí  právní  inoci  dne  26. 2.

2004),  ve  znění  pozdějš'ích  ziněn  integrovaného  povolení  (ziněna  č. 1-  č. 6 v době  kontroly).

Inspekce  provedla  za roky  2018  a 2019  ověření  informací  týkajících  se odeslání  ,,Hlášení  o produkci

a nakládání  s odpady  "  (dáIe  také  ,,hlášení")  za provozovnu  kontroIované  osoby  na adrese  sídla  (IČP:
77643049l),  a to nahlédnutíin  dne  31. 8. 2020  do,,Integrovaného  systému  plnění  ohlašovacích  povinnostť'

(www.ispop.cz).  Inspekcí  bylo  zjištěno,  že kontrolovaná  osoba  podala  řádná  hlášení  za předmětné  roky

v zákonnéin  termínu  (hlášení  za kontrolovanou  provozovnu  přijata  a autorizována:  za rok  2018  -  řádné

13. 2. 2019  a za rok  2019  -  řádné  14. 2. 2020).  Předmětná  hlášení  tvoří  přílohu  tohoto  protokolu.

Kontrolovaná  osoba  předložila  průběžnou  evidenci  odpadů  za období  od 1. 1. 2020  do 2. 9. 2020.

Kontro]ou  předmětných  hlášení  a průběžné  evidence  bylo  zjištěno,  že kontrolovaná  osoba  v předmětném

zařízení  nenakládala  s odpady  obsahujícími  rtut'.

>  souvisejíď  ínformace  s prováděnou  kontrolou

Inspekce provedla ve dnech 13. a 14. 7. 2020 kontrolu  zařízení  ,,Soubor  chemických výrob'2 a to
technologických  celků:  Provoz  Ftalanhydrid,  Provoz  Estery  a Provoz  Benzol,  jejíž  předmětem  bylo  zjištění

plnění  povii'u'iostí  za kontro]ované  období  od 1, 1. 2018  do 14.  7. 2020  na místě  daiíých  zákonem

o integrované  prevenci  a integrovaným  povolením,  a dalšícli  poviiuiostí  stanovených  provozovateli  zákony

v oblasti  životního  prostředí,  zejména  mimo  jiné  zákonem  o odpadech  a cliemickélio  zákona  č. 350/2011

Sb. Z kontroly  na  místě byl dne 14. 7. 2020 sepsán,,Protokol  o kontrole"  (č. i.: ČIŽP/47/2020/7032).

Dále  inspekce  uvádí,  že dne 14. 7. 2020  byla  provedena  přeďem  ohlášená  kontrola,  která  byla  provedena

na základě ust. fl 8 písm. a) zákona č. 25/2008 sb., o integrovaném registru znečišťování  životního  prostředí
a integrovaném  plnění  ohlašovacích  povinností  v oblasti  životního  prostředí  a o změně  některých  zákonů

ve znění  pozdějších  předpisu  (dále  také,,zákon  o IRZ").  Předmětem  kontro]y  je  zjištění  plnění  povinností

danýcb  zákonem  č. 25/2008  sb., o IRZ  (kontrola  povinností  vedení  evidence  uživatelů  registrované  látky

a hlášení  do Integrovaného  registru  znečišt'ování,  resp.  kontrola  plnění  povinností  provozovatelů  činností

uvedených  v Nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady  č. 166/2006  ze dne 18.  ledna  2006,  kterým  se zřizuje

evropský  registr  úniků  a přenosů  znečišt'ujících  látek  a kterým  se mění  směrnice  Rady  91/689/EHS

a 96/61/ES  Příloha  I a hlášení  do Integrovaného  registru  znečišt'ování),  a to za provozovnu  s názvem

,,DEZA,  a.s., Valašské  Mezii'íčí"  a identifikačním  číslem  provozovny  CZ11453276  (kontrolované  období:

hlášení  dle  zákona  o IRZ  za skutečnosti  roku  2018  a 2019).  Z kontroly  na místě  dne 14.  7. 2020  byl  téhož

dne  sepsán,,Záznam  o kontrolních'i'tkonech  "  (č.  j.:  CIZP/47/2020/7033).  Kontrola  nebyla  ke dni  2. 9. 2020

ukončena.

Inspekce  provedla  ve dnech  5. a 6. 1l.  2019  kontrolu  zařízení  ,,Soubor  chemických  výrob",  a to

technologických  celků  a s nimi  přímo  souvisejícími  a dalšími  činnostmi:  Zpracování  surového  dehtu,  výrobu

základních  organických  polyaromatických  látek,  výrobu  preparovaných  dehtů  a smol,  chemická  čistírna

oděvů,  jejíž  předmětem  bylo  zjištění  plnění  povinností  za kontrolované  období  od 1. 1.  2016  do 6. 11.

2019  na místě  daných  zákonem  o integrované  prevenci  a integrovaným  povolením,  a dále  dalších  povinností

stanovených  provozovateli  zákony  v oblasti  životního  prostředí,  zejména  mimo  jiné  zákonem  o odpadech.

Z kontroly  na místě  byl  dne  6. 11.  2019  sepsán,,Protokol  o kontrole"  (č. j.: CIZP/47/20l9/12470).

Zástupce  kontrolované  osoby  inspekci  sdělil,  že ve  dnech  24. a 25. 8. 2020  byla  provedena  kontrola  Krajské

hygienické  stanice  Zlínského  kraje  se sídlem  ve  Zlíně,  jejímž  předmětem  byla  kontrola  požadavků  a ochrana

zdraví  při  práci,  a to zejména  při  nakládánf  se rtutí.  Z hlediska  ochrany  zdraví  zaměstnanců  při  manipulaci

s odpady  s obsahem  ituti  bude  provedeno  měření  dne  3. 9. 2020,  a to  měření  koncentrace  rtuti  v pracovním

ovzduší  na provoze  dehet  za běžných  provozních  podmínek.
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ČESKÁ  INSPEKCE
žlVO'n,líHO  PROSTŘEDí

Kontrolní  zjištění  -  shledaná  porušení  právních  přeďpisů:

V kontrolované  oblasti nebylo  zjištěno  porušení  zákona o integrované  prevenci,  zákona o odpadech
a cheinického  zákona.

Inspekce  požaduje,  aby  ve lhůtě  do lO dnů  od předání  nebezpečného  odpadu  kat.  č. 06 04 04* byla
inspekce  písemně  informována  o této  skutečnosti  včetně  doložení  předmětných  dokladů.

Podklady,  z kterých  kontrolní  zjištění  vycházejí:

- Výpis  z veřejné  části obchodního  rejstříku  kontrolované  osoby  pořízený  z internetu  dne 28. 8. 2020;

- Plná moc udělená  k zastupování  kontrolované  osoby,  ze dne 20. 12. 2019,  přiložena
kopie.

Dále  dokumenty  dle textu  tohoto  protokolu  o kontrole.

Byla  pořízena  fotodokumentace:  ano -  2 ks shromažď'ovacího  místa  nebezpečnébo  odpadu  kat. č. 06 04
04*

Byly  odebrány  vzorky:  ne

Vyjádření  přítomného  na místě  kontroly:

Bez  připomínek.

Kontrolovaná  osoba má podle ust. % 13 zákona o kontrole  právo  podat námitky  proti  kontrolním
zjištěním  uvedeným  v protokolu  o kontrole  ve lhůtě  15 dnů  ode dne doručení  protokolu  o kontrole,

a to podáním  uěiněným  u Ceské inspekce  životního  prostředí,  Oblastního  inspektorátu  Brno,

Lieberzeitova  14,  614 00 Brno.  Námitky  se podávají  písemně  nebo  v elektronické  podobě  podepsané

zaručeným  elektronickým  podpisem  nebo  prostřednictvím  veřejné  datové  sítě do datové  schránky.

Z námitek  musí  být  zřejmé,  proti  jakému  kontrolnímu  zjištění  směřují,  a musí  obsahovat  odůvodnění
nesouhlasu  s tímto  kontrolním  zjištěním.

Datum  vyhotovení:  2. 9. 2020

Stejnopis  č. 1-  ČIŽP

Stejnopis  č. 2 -  kontrolovaná  osoba
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