
 

Informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií – 

DUO CZ, s.r.o. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 

jen „krajský úřad“), jako orgán veřejné správy na úseku prevence závažných havárií věcně 

příslušný podle ustanovení § 43 písm. e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 

a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o prevenci závažných havárií“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zpracoval 

ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje a provozovatelem pro objekt 

„DUO CZ, s.r.o.“, umístěný v kat. území Opočno pod Orlickými horami (dále také „objekt“) 

společnosti DUO CZ, s.r.o. (IČO 25945114), se sídlem Na Olivě 467, 517 73 OPOČNO (dále 

také „provozovatel“), zařazený do skupiny A, informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně 

možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování 

obyvatel v případě vzniku závažné havárie dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci 

závažných havárií. 

Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekt zařazený do skupiny A jsou uvedeny 

v příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, 

hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. 

 

 

Identifikace objektu a údaje o jeho zařazení. 

 

Objekt:    DUO CZ, s.r.o.       
    umístěný v kat. území Opočno pod Orlickými horami  

Provozovatel objektu:  společnost DUO CZ, s.r.o. (IČO 25945114),  
    se sídlem Na Olivě 467, 517 73 OPOČNO 

Objekt byl rozhodnutím krajského úřadu zařazen do skupiny A. 
 

Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(IČO 70889546, CZ-NACE 84110), se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HRADEC 
KRÁLOVÉ 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (IČO 70882525, CZ-NACE 84250), 
se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 

DUO CZ, s.r.o. (IČO 25945114, CZ-NACE 27900), se sídlem Na Olivě 467, 517 73 OPOČNO 

 

Jednoduchý popis činností prováděných v objektu provozovatele. 

 
Společnost DUO CZ, s.r.o. se zabývá výrobou železničních zabezpečovacích relé. Kromě 
toho společnost vyrábí různé elektromechanické spínací prvky, ovladače, signalizační prvky 
apod. Dalším výrobním oborem je výroba optických přístrojů – profilprojektorů. Areál 
společnosti se nachází v severozápadní části města Opočna. 



Ve společnosti DUO CZ, s.r.o. se nachází několik výrobních jednotek: 

 Lisovna – výroba dílů z kovových plechů nebo pásů 

 Obrobna – obrábění na CNC strojích 

 Provoz povrchových úprav 

 Montážní dílna 

 Zámečnická dílna 
 

Seznam nebezpečných látek, které mohou ohrozit okolní obyvatelstvo, v souladu 

se seznamem uvedeným v návrhu na zařazení podle ustanovení § 5 odst. 4 písm. b) 

zákona o prevenci závažných havárií, včetně popisu jejich nebezpečných vlastností 

a předpokládaných následků identifikovaných scénářů závažné havárie, včetně 

možného domino efektu, na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek. 

 
V provozu povrchových úprav (galvanovna, sklad chemikálií a neutralizační stanice) 
se nakládá s nebezpečnými látkami, zejména s kyanidem draselným, kyanidem sodným 
a dichromanem draselným a jejich vodnými roztoky, které jsou klasifikovány jako vysoce 
toxické, toxické a nebezpečné pro vodní prostředí. 

Předpokládané následky identifikovaných scénářů závažné havárie 

Na základě iniciačních událostí lze scénáře rozdělit na: 

1. únik nebezpečné látky z galvanických lázní, obsahujících chrom 

2. únik nebezpečné látky z galvanických lázní, obsahující kyanidy 

Pokud se týká konkrétních projevů scénářů možných havárií lze konstatovat, že nedojde 
k ohrožení lidského zdraví a života, ohrožení životního prostředí. Vzniknou pouze ekonomické 
ztráty, které se týkají přípravy nových galvanických lázní. 

Ve všech případech zůstane obsah vyteklých galvanických lázní v příslušných záchytných 
jímkách pod jednotlivými galvanickými linkami a neohrozí okolní obyvatelstvo. 

Z celkového hodnocení rizika objektu DUO CZ, s.r.o. vyplývá, že se zde vyskytují jen zdroje 
rizika hodnocené jako přijatelné podle kritérií a limitů stanovených platnými právními předpisy 
a doporučenými metodikami pro analýzu a hodnocení rizik. 

Provozovatel společnost DUO CZ, s.r.o. má zpracovaný a krajským úřadem pod č. j. KUKHK-
19455/ZP/2016-27 ze dne 21. srpna 2018 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. září 2018) 
schválený bezpečnostní program, ve kterém je mj. podrobně zpracováno posouzení rizik 
závažné havárie, zásady, cíle a politika prevence závažných havárií, popis systému řízení 
bezpečnosti a prevence závažných havárií. 
 

Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie, informace 

o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie a informace o tom, kde 

je možné tyto informace získat. 

 

V případě zpozorování havárie nebo úniku nebezpečné látky ohlásit tuto skutečnost: 

Hasičský záchranný sbor    150 

Zdravotnická záchranná služba   155 

Policie České republiky   158 

Evropské číslo tísňového volání   112 

Výše uvedená tísňová čísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty 

nebo mince i z automatu). 

 

 



Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie 

V případě vzniku závažné havárie bude obyvatelstvo varováno sirénou, místním rozhlasem 

a mobilními jednotkami Policie České republiky. 

 

Informace o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie 

 Nepřibližovat se k místu havárie, zachovat klid a potlačit paniku. 

 Po nahlášení havárie zbytečně nezatěžovat telefonní linky. 

 Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti místa vzniku havárie, ukrytí v bezpečných 

a neohrožovaných budovách. 

 Uzavřít okna a dveře, vypnout ventilaci a utěsnit prostory, kterými mohou nebezpečné 

látky vniknout do obydlí (prostory pode dveřmi a okny, ústí ventilace, větrací šachty 

apod.). 

 Poskytnout první pomoc zraněným, zvláštní pozornost věnovat dětem, straším 

občanům a lidem s postižením. 

 Uhasit oheň a vypnout všechny elektrospotřebiče. 

 Připravit improvizované prostředky k ochraně dýchacích cest, tj. navlhčenou roušku, 

kapesník, plenu (v případě potřeby je přiložit na nos a ústa). 

 Řídit se pokyny zasahujících složek integrovaného záchranného systému. 

 Sledovat zprávy v rozhlase a v televizi. 

 Bez pokynu neopouštět uzavřený prostor. 

 

Informace o datu provedení poslední kontroly v objektu nebo informace o tom, kde 

je možné tuto informaci zjistit a kde je možné na vyžádání získat podrobnější informace 

o této kontrole. 

 

Kontrola u provozovatele objektu „DUO CZ, s.r.o.“ zařazeného do skupiny A se provádí 

nejméně jednou za 3 roky v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona o prevenci závažných 

havárií. 

Informaci o datu provedení poslední kontroly v objektu je možné zjistit na webových stránkách 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v sekci Životní prostředí a zemědělství – závažné 

havárie. 

Podrobnější informace o kontrole je možné na vyžádání získat u Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 

1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ nebo u České inspekce životního prostředí, Oblastní 

inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ. 

 

Podrobnosti o tom, kde mohou být získány další důležité informace podle zákona 

o právu na informace o životním prostředí. 

 

Další důležité informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu na informace o životním 

prostředí“), mohou být získány na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ. 

Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o právu na informace o životním prostředí lze žádost 

o poskytnutí informace učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou 

technicky proveditelnou formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, 

jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal. V případě žádosti podané 



telefonicky, pokud ji nelze neprodleně vyřídit, je Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona 

o právu na informace o životním prostředí. 

 


