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Skupina Unipetrol v roce 2010 

Základní data o hospoda ení skupiny Unipetrol v roce 2010 
Vlastní kapitál (tis. K ) 38 799 708
Základní kapitál (tis. K ) 18 133 476 
Tr by celkem (tis. K ) 85 966 537 
Hospodá sk  v sledek p ed zdan ním (tis. K ) 1 185 693 
Hospodá sk  v sledek za ú etní období (tis. K ) 936 733 
Dividendy (K ) 0
Ro ní pr m rn  p epo ten  po et zam stnanc 3 976 
Celkové investice (mil. K ) 3 089 

Stru ná historie skupiny Unipetrol 

1995
Zalo ení spole nosti UNIPETROL, a.s. Hlavními leny skupiny se stal CHEMOPETROL, a. s., KAU UK, a. s., ESKÁ
RAFINÉRSKÁ, a. s., a BENZINA, a.s. 

2000
Po ínaje rokem 2000 byly zrealizovány dal í v znamné akvizice. Sou ástí skupiny se staly spole nosti PARAMO, a. s., 
SPOLANA, a. s., UNIPETROL TRADE, a. s., a UNIPETROL RAFINÉRIE, a. s.

2003
Slou ení spole ností KORAMO, a. s., a PARAMO, a. s., kdy  nástupnickou spole ností se stalo PARAMO, a. s. 

eská rafinérská p e la do re imu p epracovaní rafinerie 

2004
Podpis smlouvy mezi spole ností PKN ORLEN S.A. a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií spole nosti
UNIPETROL, a.s. 

2006
Prodej majoritního podílu v dce iné spole nosti SPOLANA, a.s. polské spole nosti Zaklady Azotowe ANWIL S.A. 

2007
Prodej dce iné spole nosti KAU UK, a.s. polské spole nosti Firma Chemiczna Dwory S.A. 

Zahájení innosti nové dce iné spole nosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Zm na právní formy spole nosti Unipetrol Doprava, Benzina a PETROTRANS z akciov ch spole ností na spole nosti
s ru ením omezen m. 

Zalo ení spole nosti Butadien Kralupy, a.s., jejími  akcioná i jsou UNIPETROL, a. s., (51 %) a KAU UK, a. s., (49 %).  

Slou ení dce in ch spole ností CHEMOPETROL, a. s., a UNIPETROL RAFINÉRIE, a. s., se spole ností UNIPETROL 
RPA, s. r. o. 

2008
Hned na za átku roku p edstavenstvo spole nosti Unipetrol schválilo investi ní zám r na roz í ení v robkového portfolia 
Unipetrol RPA o nové monomery. 

ádná valná hromada spole nosti Unipetrol rozhodla 26.6. 2008 o v plat  dividend z nerozd leného zisku minul ch let 
v celkové ástkce 3 200 558 584,60 K .

Unipetrol zakoupením 49 660 kus  akcií nav il sv j podíl v Paramo na 91,77 procent a je t  v íjnu zve ejnil zám r
odkoupit zbytek akcií od minoritních akcioná .

Na základ  schválené koncepce zavád ní integrovaného systému ízení v celé skupin  prob hl od 1. do 17. íjna pilotní 
projekt, kdy se najednou úsp n  certifikovalo p t vybran ch spole ností (Unipetrol, Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, 
Unipetrol Services, Benzina). 
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2009
Nov m generálním editelem a p edsedou p edstavenstva spole nosti Unipetrol se stal Krzysztof Urbanowicz. 

Unipetrol se stal stoprocentním vlastníkem spole nosti Paramo. Nov m generálním editelem spole nosti Paramo se stal 
Milan Kuncí .

Ve spole nosti Unipetrol RPA do lo koncem kv tna k definitivnímu odstavení jednotky v roby oxoalkohol , která byla v 
provozu od roku 1969.

V ervnu byla podepsána smlouva mezi spole nostmi Transpetrol, eská rafinérská a Paramo o p eprav  a skladování 
ropy na území Slovenské republiky pro rok 2009. 

Podniky skupiny Unipetrol za aly pro v b r dodavatel  zbo í a slu eb od poloviny roku vyu ívat tém  v hradn  systém 
elektronick ch nákup .

V zá í p i la Benzina s v znamn m vylep ením svého palivového portfolia, kdy  jako první na eském trhu pohonn ch
hmot uvedla novou formulaci prémiového dieselového paliva Verva s cetanov m íslem 60 a roz í ila tento produkt na 
130 erpacích stanic. 

Ve 4. tvrtletí roku 2009 za ala Benzina stahovat z prodeje ji  neperspektivní benzín Speciál 91, kter  v razn  ztrácí své 
postavení. Vy azení z prodejní nabídky spole nost plánuje ve 2. pololetí 2010. 

Nov m jednatelem spole nosti Unipetrol Doprava se v polovin íjna stal Miroslav Vlasák.

Dozor í rada spole nosti Unipetrol jmenovala 10. prosince dosavadního lena p edstavenstva spole nosti a editele pro 
správu Piotra Che mi ského nov m p edsedou p edstavenstva a generálním editelem spole nosti. Artur Pa dzior se 
stal nov m jednatelem spole nosti Unipetrol RPA. 

Mimo ádná valná hromada spole nosti Unipetrol schválila ustavení nového dozorového orgánu spole nosti, v boru pro 
audit. Do ty lenného v boru zvolila S awomira Roberta J drzejczyka, Piotra Kearneyho, Ivana Ko árníka a Iaina 
Haggise.

Skupina Unipetrol splnila cíle optimaliza ního plánu. Do lo k v znamn m úsporám na fixních a variabilních nákladech. 
Sní eny byly té  investi ní v daje skupiny. 

2010
Hospodá sk  v sledek skupiny Unipetrol za rok 2009 v razn  poznamenaly dopady nep íznivého makroekonomického 
v voje. P esto e skupina v razn  sní ila náklady ve v ech segmentech, negativní externí faktory, jako oslabená 
poptávka po motorov ch palivech a dal ích rafinérsk ch produktech, nízké mar e v rafinérském a petrochemickém 
segmentu a mal  rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural, byly hlavními d vody, pro  skupina za rok 2009 vykázala 
záporn  provozní v sledek -654 milion  K .

UNIPETROL, a.s. a Unipetrol RPA rozhodly o p evodu sv ch podíl  ve firm  Celio na spole nosti TICATANOR s.r.o. a 
B.E. Fin S.A. Celio se zab vá odpadov m hospodá stvím a jeho prodej je v souladu se strategií skupiny Unipetrol, jejím
cílem je více se zam it na strategické segmenty. 

Spole n  podnik Unipetrolu a Synthosu Kralupy, Butadien Kralupy a.s., zahájil v robu v nové butadienové jednotce. 
Investice za 1,2 miliardy korun nahradí stávající v robní jednotku provozovanou Synthosem Kralupy. Nová jednotka 
zvy uje kapacitu v roby z p vodních 90 na 120 kt za rok, co  za adí spole nost mezi 10 nejv t ích v robc  butadienu 
v Evrop .

Unipetrol op t uzav el smlouvu o spolupráci s Vysokou kolou chemicko-technologickou Praha. Skupina Unipetrol je 
strategick m partnerem V CHT ji  devát m rokem. 

Byl p edstaven harmonogram uzav ení teplárny T200 v Chemparku v Zálu í. Teplárna T200 je zastaral m zdrojem 
elekt iny a páry a její provoz - po ínaje rokem 2012 - ji  nebude spl ovat legislativní po adavky. Jednotka energetické 
slu by Unipetrolu RPA bude po jejím uzav ení i nadále provozovat nov j í teplárnu T700 

Z technick ch d vod  do lo k urychlení odstávky etylénové jednotky v Litvínov  o t i t dny. Odstávka se uskute nila ji
na konci zá í 2010 místo p vodn  ohlá eného íjna 2010. Doba trvání byla p ibli n  dva t dny. Aplikovaná technická 
opat ení zv ila ú innost etylénové jednotky. 

Nov m lenem p edstavenstva a finan ním editelem spole nosti Unipetrol se stal Mariusz K dra. Po t íletém p sobení z 
pozice finan ního editele skupiny Unipetrol odchází Wojciech Ostrowski.  

Unipetrol vybuduje v ukové a v zkumné centrum UniCRE. Centrum, které propojí v zkum a v deckou práci s v ukovou
inností, vyroste v p í tích letech v pr myslovém areálu v Zálu í. Celkové náklady na vybudování centra byly vy ísleny

na tém  800 milion  korun. Projekt podpo í Evropská unie ástkou 600 milion  korun. 
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Skupina Unipetrol získala celkem t i ze ty  hlavních cen v sout i PETROLawards. Reprezentant skupiny Unipetrol, 
len p edstavenstva Ivan Ottis, se stal osobností roku. Spole nost Benzina si odnesla dv  ocen ní PETROLaward 2010: 

jedno za zlep ení vlastností prémiového paliva Verva Diesel a druhé za nov  informa ní systém RIS (Retail Information 
System) instalovan  na jejích erpacích stanicích.

Spole nost Paramo získala na dva roky zakázku na dodávky motorové nafty pro Správu a údr bu silnic 
Královéhradeckého kraje. Objednavatel za dodávky zaplatí zhruba 15 milion  korun. 

Benzina zahájila spolupráci s et zcem rychlého ob erstvení Burger King, kter  na erpací stanici Benzina plus na t etím
kilometru dálnice D11 ve sm ru od Prahy otev el svou první pobo ku na dálnici v R. 

Nov m lenem p edstavenstva spole nosti Paramo byl zvolen Jan ihák. Na pozici nahradil Jaceka Kukiera, kter
odstoupil.

Pawe  Kania se stal nov m jednatelem spole nosti Benzina.

P edstavení skupiny Unipetrol
Skupina se zab vá rafinérskou a petrochemickou v robou a prodejem v rámci eské republiky i st edoevropského
regionu. Spole nosti skupiny zejména vyráb jí a prodávají rafinérské v robky, chemické a petrochemické produkty, 
polymery, hnojiva a speciální chemikálie. Skupina provozuje rovn  vlastní dopravní slu by a financuje vlastní v zkum a 
v voj. Unipetrol je p ední rafinérskou a petrochemickou skupinou v eské republice a v znamn m hrá em ve st ední a 
v chodní Evrop . Skupina se orientuje na t i strategické podnikatelské segmenty: 

• rafinérské zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérsk ch produkt ,

• petrochemickou v robu,

• maloobchod s motorov mi palivy. 

UNIPETROL, a. s., je 100% vlastníkem spole ností:

• UNIPETROL RPA, s. r. o., v robce a obchodník rafinérsk mi, petrochemick mi a agrochemick mi produkty, 

• BENZINA, s. r. o., provozovatel nejv t í sít erpacích stanic v eské republice, 

• UNIPETROL SERVICES, s. r. o., podp rné st edisko pro v echny spole nosti skupiny, 

• UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o., profesionální elezni ní p epravce nejen chemick ch a petrochemick ch
produkt , v etn  souvisejících slu eb (99,88 % akcií vlastní UNIPETROL RPA, s. r. o.), 

• PARAMO, a. s., nejv t í v robce asfalt , mazacích a topn ch olej , paliv a dal ích rafinérsk ch produkt .

Dal í v znamné majetkové ú asti:

• ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., (51,22 %), spole n  podnik s ENI INTERNATIONAL, B.V. a Shell Overseas 
Investment B.V. nejv t í zpracovatel ropy v R pro irokou kálu produkt  s celkovou ro ní kapacitou 8,8 
milionu tun, 

Sou ástí skupiny Unipetrol jsou dv  spole nosti v zkumu a v voje, které dosahují vynikajících v sledk  s v znamn mi 
p esahy do praxe: 

• V zkumn  ústav anorganické chemie, a. s., (VÚAnCh), 

• POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. 

Hlavními produkty skupiny Unipetrol jsou rafinérské a petrochemické produkty. 

Rafinérské produkty: automobilov  benzin, motorová nafta (diesel), lehk  topn  olej, letecké palivo, LPG , asfalty , 
primární benzin, mazací a topné oleje. 

Petrochemické produkty: etylén, propylén, C4 frakce, benzen, vysokohustotní polyetylén, polypropylén, pavek,
mo ovina, Chezacarb. 

Profil podnikání hlavních dce in ch spole ností UNIPETROL, a. s. 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Logick m pokra ováním implementace nového modelu ízení, na n j  skupina Unipetrol postupn  p echází od za átku
roku 2007, je fúze slou ením spole ností Chemopetrol, Unipetrol Rafinérie a Unipetrol RPA do spole nosti Unipetrol 
RPA (rafinérie, petrochemie, agrochemie). 

Mezi hlavní v hody fúze pat í p edev ím zjednodu ení tok  meziprodukt  v rámci jedné firmy a lep í vyu ití existujících 
synergií. Dal ím pozitivem je i zefektivn ní interního nákupu a prodeje vlastních produkt  uvnit  skupiny. V neposlední 
ad  tato zm na umo ní v razn j í kontrolu nad cel m et zcem v roby a obchodu, od nákupu ropy a  po pé i o 



6

UNIPETROL, a.s. | Environmentální zpráva 2010

6

zákazníka. Fúzí vznikl jeden kompaktní celek, ve kterém se zjednodu í organiza ní, personální, administrativní a 
logistická struktura aktivit. 

Spole nost je rozd lena na v robní, obchodní a servisní jednotky. 

JEDNOTKA CHEMICKÁ V ROBA
Jednotka provozuje v robní jednotky: 

• etylénová jednotka 

• v robna polypropylénu 

• v robna polyetylénu 

• v robna Chezacarbu 

• v robna zply ování mazutu 

• v robna pavku a mo oviny

• v robna komprese a distribuce plyn .

Dále zaji uje investi ní proces pro celou spole nost a innosti hasi ského záchranného sboru podniku a dispe inku.

JEDNOTKA ENERGETICK CH SLU EB
Jednotka zásobuje cel  areál energiemi (elektrická energie, pára), vodami a pro cel  komplex zaji uje i t ní odpadních 
vod.

JEDNOTKA DODAVATELSK ET ZEC
Jednotka zaji uje logistiku plast , mo oviny a Chezacarbu. 

JEDNOTKA RAFINÉRIE
Jednotka podniká v oblasti zpracování ropy. V souladu s vlastnick mi právy Unipetrolu plánuje a ídí p epracování ropy 
v eské rafinérské na v sledné produkty podle pot eb navazujících v rob ve skupin . Je nejv znamn j ím subjektem na 
eském trhu ve velkoobchodním prodeji ropn ch produkt . Hlavní p edm t podnikání je: 

Komplexní zaji t ní surovin pro petrochemické v roby ve skupin  Unipetrol, 

Velkoobchod s motorov mi palivy a dal ími rafinersk mi v robky,

Nákup ropy pro rafinerské v roby ve skupin  Unipetrol, 

Optimalizace spojení rafinersk ch a petrochemick ch v rob s d razem na maximální vyu ití synergií technologick ch
celk ,

Optimalizace rafinérsk ch v rob ve skupin  Unipetrol. 

Hlavní produkty jednotky: 
motorová paliva (bezolovnaté motorové benziny Normal 91, Super 95, Super plus 98, leteck  petrolej motorová nafta), 
topné oleje (extra lehk  topn  olej, t k  topn  olej R2), asfalty, silni ní asfalty, zkapaln né ropné produkty, propan, 
propylen, propan-butan, LPG, butan, N-butan, rafinát II, olejové hydrogenáty, stabilizované olejové hydrogenáty, ostatní 
rafinerské produkty, primární benzin, síra kapalná, MTBE. 

JEDNOTKA MONOMERY A AGROPRODUKTY
Jednotka podniká v oblasti petrochemick ch produkt , pavku a mo oviny. Plánuje a ídí v robu navazující na 
zpracování ropy a dodává polotovary pro následn  segment polyolefin m. Je klí ov m dodavatelem etylénu, propylénu, 
benzenu, pavku a dal ích chemick ch a petrochemick ch surovin pro ostatní chemické firmy v eské republice a 
st ední Evrop . Hlavní aktivity: 

zaji t ní surovin pro v robu polyolefin  ve skupin  Unipetrol, 

prodej petrochemick ch produkt , pavku a mo oviny,

rozvoj a strategie petrochemick ch a chemick ch v rob.
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Hlavní produkty jednotky: 
olefiny a aromáty, etylén pro polymeraci, propylén pro polymeraci, benzen ropn , C4 frakce, C5 frakce, C9 frakce - 
redestilovaná, naftalenov  koncentrát, pyrol zní topn  olej, agrochemikálie, amoniak, pavková voda technická, 
mo ovina, saze a sorbenty, vysoce vodivé saze. 

JEDNOTKA POLYOLEFINY
Jednotka podniká v segmentu plastick ch hmot - polyolefin . Plánuje v robu ve v robnách polypropylénu a 
vysokohustotního polyetylénu a zaji uje prodej hotov ch produkt  PP a HDPE. Ve spolupráci s v zkumnou a v vojovou
základnou v Polymer Institutu Brno pak BU III zaji uje a podílí se i na modifikaci stávajících a v voji nov ch
polyolefinick ch produkt . BU III je nejv znamn j ím dodavatelem polyolefin  na trhu R a s ohledem na 5 % 
evropsk ch kapacit v HDPE, respektive 2 % PP, je v znamn m subjektem zejména v oblasti st ední Evropy. Hlavní 
aktivity:

zaji t ní prodeje produkt  PP a HDPE, 

koordinace v zkumu a v voje v oblasti polyolefin , realizovaného v Polymer Institutu Brno, 

poskytování technického servisu a konzultací stávajícím i potenciálním zákazník m. 

Hlavní produkty jednotky: 
polyolefiny, vysoko-hustotní polyetylén (HDPE), polypropylén. 

ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 
ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je v robní spole ností p sobící v oboru zpracování ropy a provozující rafinérie v 

Litvínov  a Kralupech nad Vltavou. Je spole n m podnikem t í akcioná : Unipetrol (51,23%), Eni (32,44%) a Shell 
(16,33%)

Hlavními produkty expedovan mi z obou rafinérií jsou automobilové benzíny, motorová nafta, letecká paliva, topné oleje, 
kapalné plyny (LPG), asfalty, suroviny pro petrochemické v roby, pro v robu mazacích olej  a látky pro dal í pr myslové
vyu ití.

Od srpna roku 2003 je eská rafinérská p epracovací rafinérií, co  znamená, e zpracovává ropu dodanou jejími 
vlastníky, resp. jejich tuzemsk mi obchodními spole nostmi. Ti realizují prodej v robk  na domácím i zahrani ním trhu 
v objemu odpovídajícímu jejich vlastnickému podílu.

BENZINA, s.r.o. 
K 31. 12. 2010 provozovala 330 erpacích stanic s irokou nabídkou aditivovan ch pohonn ch hmot, vybran  segment 
nabízí kolekci prémiov ch paliv VERVA a dále irok  sortiment dal ího zbo í, ob erstvení a slu eb. Tato sí  byla v letech 
2006–2009 postupn  zrekonstruována a zmodernizována a je v sou asné dob  profilována do dvou segment ,
prémiového, jeho  reprezentantem na tuzemském trhu je 107 erpacích stanic Benzina plus, a standardní portfolio 
Benzina. Ke konci roku 2009 bylo zmodernizováno v obou segmentech celkem 289 stanic. 

Tr ním podílem s p ihlédnutím ke stavu údaj  za rok 2009 a 2008 se spole nost p iblí ila ke 14 %. Oproti svému minimu 
(9,9 %), kterého Benzina dosáhla v roce 2005, je, vzhledem k pr m ru posledních t í let (13 %), stavu a v voji
makroekonomick ch faktor eské ekonomiky, v voj tr ního podílu pozitivní. Celkov  po et erpacích stanic na trhu 
p itom stále mírn  roste (meziro n  o 1 %) a roste i po et a tr ní podíl erpacích stanic u hypermarket .

PARAMO, a.s. 
Akciová spole nost Paramo zpracovává ropu na rafinerské a asfaltá ské v robky a dále i na mazací a procesní oleje, 
v etn  v robk  navazujících a pomocn ch. Rafinerie od roku 2003 nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a 
hydrokrakáty. Získané meziprodukty vyu ívá p i v rob  základov ch a mazacích olej  s velmi nízk m obsahem síry. 
Spole nost své produkty umis uje p edev ím na domácím trhu. 

Rozhodujícím obchodn -ekonomick m produktem rafinerie je a bude motorová nafta. S postupn m sni ováním v roby
asfalt  v eské rafinérské se Paramo stane hlavním v robcem asfalt  v eské republice. V hodou spole nosti je iroká
kála v robk  a nejmodern j í základní jednotka Biturox v oblasti asfalt  v regionu, která byla uvedena do provozu v 

posledním tvrtletí 2006. 
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UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 
Centrum sdílen ch slu eb (Shared Service Centre/SSC) vzniklo 1. ledna 2007. Vytvo eno bylo p evodem ásti
administrativních a podp rn ch aktivit ze spole ností Unipetrol, Chemopetrol, Unipetrol Doprava, Benzina a Unipetrol 
Trade. Pozd ji bylo vy len no do nové spole nosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Posláním Unipetrol Services je poskytovat své slu by ostatním spole nostem ve skupin  i mimo ni, dále zefektivnit 
poskytované slu by a sní it jejich náklady. 

Majetková struktura UNIPETROL, a. s., k 31. 12. 2010 

UNIPETROL, a.s.

ČESKÁ 
RAFINÉRSKÁ, a.s.

UNIPETROL 
RAFINÉRIE, s.r.o.

BENZINA, s.r.o.

PARAMO, a.s.

UNIPETROL TRADE a.s.
v likvidaci

UNIPETROL 
SERVICES, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. Butadien Kralupy a.s.

PKN ORLEN S.A.

Investiční fondy a ostatní
drobní akcionáři

PETROTRANS, s.r.o.

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

HC BENZINA Litvínov, a.s.

CHEMOPETROL, a.s.

POLYMER INSTITUTE 
BRNO, spol. s r.o.

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

UNIPETROL 
SLOVENSKO s.r.o.

Basell Orlen
Polyoefins Sp. z o.o.

ORLEN Deutschland
GmbH

AB ORLEN Lietuva ANWIL SA

ORLEN Oil Sp. z o.o. Rafineria Trzebinia S.A.IKS SOLINO S.A.

Ostatní společnosti
skupiny Orlen

Rafineria Nafty 
Jedlicze S.A.

Výzkumný ústav 
anorganické chemie, a.s.

UNIVERSAL BANKA, a.s.

UNIPETROL 
AUSTRIA HmbH 

in liqu.

16,45 %

0,1 %UNIPETROL 
DEUTSCHLAND GmbH

CHEMAPOL
(SCHWEIZ) AG
in Liquidation

51,22 % 100 %

62,99 %

100 %

100 %

100 %

100 % 50 % 100 % 90,35 %

70,54 % 51,69 % 86,35 % 75 %

100 %

100 %

0,6 %99,4 %

100 %

70,95 %

100 %

99%

99,88 %

87 %

12,24 %

51 %

100 %

1,00 %

0,12 %

13 %

100 % v likvidaci

99,9 %

100 %

v konkursu

v likvidaci
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Spole ná politika odpov dného podnikání v chemii a 
integrovaného systému ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci, ochrany ivotního prost edí a jakosti 
V listopadu 2007 p edstavenstvo UNIPETROL, a. s., schválilo „Politiku odpov dného podnikání v chemii a integrovaného 
systému ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany ivotního prost edí a jakosti“, která navazuje na 
p edchozí „Spole nou environmentální politiku skupiny Unipetrol“ z roku 1999 a reaguje na novou strukturu skupiny a na 
nové podn ty spole enské odpov dnosti spole nosti (Corporate Social Responsibility – CSR). 

Politika odpov dného podnikání v chemii a integrovaného systému ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci, ochrany ivotního prost edí a jakosti 
Skupina Unipetrol je jednou z nejv znamn j ích esk ch pr myslov ch korporací a národní lídr v oborech rafinérského 
zpracování ropy a petrochemie. 

Skupina usiluje o dlouhodobou ziskovost, konkurenceschopnost a vysokou kvalitu v robk  a slu eb, vysokou úrove
bezpe nosti a environmentální odpov dnosti ve v robních, komer ních a logistick ch aktivitách zahrnujících rafinérské 
zpracování ropy, petrochemickou a agrochemickou v robu, distribuci, slu by v oblasti elezni ní dopravy a p epravy,
velkoobchod a maloobchod s motorov mi palivy, oleji a dal ími v robky

Co by len pr myslové skupiny ORLEN dodr uje skupina Unipetrol principy Globální charty programu “Responsible 
Care”, trvale udr itelného rozvoje a sociální odpov dnosti.

Skupina Unipetrol pova uje za svou prioritu vyvíjet, vyráb t a p epravovat v robky s minimálními riziky nep ízniv ch
dopad  na lidské zdraví a ivotní prost edí. K omezení potenciálních rizik Unipetrol zavádí „Produkt Stewardship – 
Dohled a pé e o produkty“, kter  zahrnuje testování produkt , poskytování informací odb ratelsk m et zc m o irokém
spektru vlastností produkt  a opat ení k ízení rizik tam, kde se potenciální rizika pro bezpe nost, zdraví a ivotní
prost edí vyskytují. 

Skupina zavádí a udr uje integrovan  systém ízení, jeho  sou ástí jsou systém ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci, environmentální systém ízení a systém ízení kvality. V souladu s integrovan m systémem ízení se skupina 
Unipetrol. zavázala dodr ovat následující závazky: 

Dohled a pé e o produkty 
• Vyvíjet, vyráb t a distribuovat v robky a produkty s minimálními riziky nep ízniv ch dopad  na lidské zdraví a 

ivotní prost edí;

• Testovat produkty, poskytovat p ímo nebo prost ednictvím odb ratelsk ch et zc   zákazník m a ve ejnosti
informace o irokém spektru vlastností v robk  a opat ení k ízení rizik tam, kde se potenciální rizika pro 
bezpe nost, zdraví a ivotní prost edí vyskytují; 

Soulad s právními a dal ími po adavky t kající se bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, kvality a ochrany 
ivotního prost edí:

• Napl ovat po adavky právních a dal ích spole nost zavazujících po adavk  v oblasti bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, ochrany ivotního prost edí a kvality v robk  a slu eb;

• Zavád t nejlep í dostupné techniky v ude tam, kde je to vhodné a efektivní; 

Integrovan  systém ízení
• Pravideln  p ezkoumávat vhodnost a p im enost politiky integrovaného sytému ízení;

• Monitorovat, m it a hodnotit procesy a ur ená opat ení tak aby se dosáhlo stálého zlep ování ú innosti
Integrovaného sytému ízení;

• Zaznamenávat neshody a analyzovat p í iny neshod proces , p ijímat odpovídající nápravná a preventivní 
opat ení jejich  odstra ování;

• Stále zlep ovat v konnost v oblastech bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany ivotního prost edí a 
ízení kvality v robk  a slu eb;

• Zahrnout do systému ízení dodavatelské právnické a fyzické osoby, seznamovat je s principy a postupy 
pou ívan mi spole ností a vy adovat jejich uplat ování;

• Zaji ovat pot ebné zdroje na uplat ování a udr ování integrovaného systému ízení a financování aktivit 
v oblastech jeho p sobnosti;
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Preventivní p ístup
• Up ednost ovat preventivní p ístup v oblastech bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany ivotního

prost edí, kvality v robk  a slu eb a ochrany majetku p ed odstra ováním následk  mimo ádn ch událostí; 
udr ovat a p ezku ovat záchranné a havarijní systémy; 

• Provozovat za ízení zp sobem, kter  je bezpe n  a chrání zdraví zam stnanc , dodavatel , dal ích
spole ností a obyvatel regionu a má minimální dopady na ivotní prost edí, kvalitu v robk  a jejich hodnotu; 

Omezení rizik pro bezpe nost, zdraví a ivotní prost edí
• Uplat ovat systém prevence a ízení rizik pro zdraví, bezpe nost a ivotní prost edí s cílem minimalizovat 

nep íznivé dopady takov ch rizik i nehod a kompenzovat kody zp sobené takov mi nehodami na zdraví, 
ivotním prost edí nebo majetku; 

• Informovat ve ejnost o existenci zdravotních, bezpe nostních a environmentálních rizik a o p ijat ch
bezpe nostních a preventivních opat eních;

• Pr b n  identifikovat nebezpe í, hodnotit rizika, zdravotní a environmentální dopady, p ijímat a zavád t
opat ení k jejich eliminaci nebo omezení, minimalizovat negativní dopady vznikl ch havarijních situací; 

• Vést zam stnance k prevenci nep ízniv ch dopad  jejich inností na zdraví, bezpe nost práce a ivotní
prost edí, kvalitu v roby a na majetek; 

Otev en  p ístup
• Uplat ovat otev en  p ístup ke v em zainteresovan m stranám; 

• Udr ovat kontakt se v emi dot en mi stranami a podporovat otev en  postoj k ve ejnosti, zvlá t  sousedním 
m st m a obcím; 

Hodnocení dopad  na bezpe nost, zdraví a ivotní prost edí
• Hodnotit dopady na zdraví, bezpe nost a ivotní prost edí p ed zahájením nové innosti, projektu, zm n nebo 

p ed uzav ením provozu a aplikovat v sledky hodnocení tak aby nep íznivé dopady byly co nejmen í;

Logistické a p epravní slu by
• Poskytovat logistické a p epravní slu by s ohledem na vysok  standard bezpe nosti, kvality a environmentální 

v konnosti; zavést a udr ovat evropsk  „Systém hodnocení bezpe nosti a kvality - SQAS“ pro dopravní slu by
a hodnocení pro i t ní dopravních za ízení Evropsk  dokument o i t ní (ECD); 

Náprava star ch ekologick ch zát í
• Realizovat dlouhodob  program nápravy star ch ekologick ch zát í;

Zam ení na zákazníka 
• Udr ovat vysokou kvalitu produkt  a slu eb, je-li to mo né a efektivní, p izp sobovat specifikaci produkt  a 

slu eb po adavk m zákazník ;

• Monitorovat informace t kající se vnímání zákazník , zda jsou pln ny jejich po adavky. Napl ovat pot eby a 
jejich o ekávání v etn  pln ní po adavk  dal ích zainteresovan ch stran (dodavatel , zam stnanc  a 
vlastník ) pro dosa ení jejich spokojenosti a k získání konkuren ních v hod;

V cvik a vzd lávání zam stnanc
• Vzd lávat, motivovat a zvy ovat pov domí zam stnanc , dodavatel  a dal ích obchodních partner  ohledn

zaji t ní, bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ivotního prost edí a kvality dodávan ch produkt  a slu eb;

Ochrana aktiv spole nosti
• Zachovávat a chránit aktiva spole nosti. Neodstranitelná rizika p im en  pojistit s cílem sní ení dopad  na 

aktiva spole nosti;
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Aktivity skupiny Unipetrol v ochran ivotního prost edí v roce 
2010

Environmentální investice 
Environmentální investice jsou definovány jako investi ní akce p ímo vyvolané po adavky právních p edpis  na ochranu 
ivotního prost edí a úzce souvisejí s uplatn ním integrované prevence zne i ování v praxi. 

V roce 2010 byly ve skupin  realizovány následující v znamné environmentální investice: 

eská rafinérská
V roce 2010 bylo v oblasti ochrany ivotního prost edí proinvestováno více ne  39 mil.K . Podíl t chto akcí na celkov ch
investicích je 13 %. V roce 2010 realizovány projekty i zahájeny p ípravy dal ích projekt  jak v oblasti zv ení ochrany 
istoty ovzdu í a monitoringu emisí, tak v oblasti ochrany vod. Byly dokon eny n které projekty zahájené v p edchozím

období, nap . rekonstrukce kalového hospodá ství na istírn  odpadních vod v Kralupech i odsí ení koncov ch plyn  v 
Litvínov .

V kralupské rafinérii byly zahájeny projekty vedoucí ke sní ení rizika ohro ení kvality podzemních vod a k dosa ení
parametr  nejlep ích dostupn ch technik p i i t ní odpadních vod. Tato skupina projekt  zahrnuje roz í ení a dopln ní
systému hydraulické bariéry, projekt revampu istírny odpadních vod, projekt opravy kanaliza ního systému a projekt 
modernizace elezni ní plnící rampy. V litvínovské rafinérii byla provedena rekonstrukce kanalizace v bloku 
atmosféricko-vakuové destilace ropy. 

V kralupské rafinérii byl dokon en projekt obm ny kontinuálních analyzátor  emisí v rafinérském bloku a byla zahájena 
p íprava projektu instalace kontinuálních analyzátor  emisí na v stupu z incinerátoru Clausovy jednotky. V Litvínov  je 
p ipravován projekt úpravy flérového systému rafinérského bloku a v m na vyzdívky komína Clausovy jednotky. 

Unipetrol RPA
V roce 2010 bylo v oblasti ochrany ivotního prost edí proinvestováno více ne  81 mil. K . Podíl t chto akcí na celkov ch
investicích se zv il a  na více ne  13%. Mezi nejd le it j í investi ní opat ení v roce 2010 pat í:

• V m na soustrojí erpání vypíracího roztoku TEA na v robn  POX, 

• Rekonstrukce kanalizace v prostoru Etylenové jednotky, 

• Opat ení sm ující k minimalizaci zne i t ní jednotné kanalizace areálu odklon ním odpadních vod z v robny
POX a dal í p ípravné a projek ní práce, 

• Uvedení investi ní akce spoluspalování upraven ch kal  z biologick ch istíren odpadních vod na teplárn
T700 do trvalého provozu, 

• Skupinau investi ních akcí souvisejících s maximálním vyu itím v robní jednotky Chezacarbu, 

• Pokra ování p ípravn ch prací na akci Revitalizace Mra ného potoka, 

• Oprava havarijní jímky v olejoskladu na stavb  1133 - T 700, 

• zaji t ní registrace látek v souladu s Na ízením REACH. 

ada dal í opat ení s pozitivním dopadem na ivotní prost edí byla realizována v rámci provozních náklad  na údr bu
za ízení. Jedná se zejména o opravy kanalizací, manipula ních ploch a jímek. 

Paramo
V roce 2010 bylo v oblasti ochrany ivotního prost edí proinvestováno 19,7 mil.K . Podíl t chto akcí na celkov ch
investicích je 29 %. Mezi nejd le it j í investi ní opat ení v roce 2010 pat í:

• Dokon ení rekonstrukce nádr e VR 28 – tato investi ní akce byla spolufinancována z Opera ního programu 
ivotního prost edí. Úsp né ukon ení akce bylo impulsem pro administraci dal ích dvou ádostí o dotaci - 

obnovu nádr e VR 16 a nádr í v mísírn  Kolín. 

• Byla zahájena rekonstrukce nádr í N11, N12, ve kter ch je skladován topn  olej pro provoz energetika a byla 
realizována rekonstrukce erpací stanice nafty v HS Kolín. 

• Investi ní akce „Zv ení energetické ú innosti procesu odsí ení motorové nafty roz í ením v m níkov ch polí“, 
která p inese v raznou úsporu emisí CO2, která byla v lo ském roce schválena k realizaci. Paraleln  se 
schvalovacím procesem dle interních standard  firmy byla zpracována ádost o dotaci z Opera ního programu 
Podnikání a inovace – Ekoenergie. ádost je v sou asné dob  posuzována na Czechinvestu a v p ípad
p iznání dotace získá Paramo dotaci 40% uznateln ch náklad .
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Investi ní náklady na ochranu ivotního prost edí ve skupin  (mil. K /rok)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 46 17 65 389 85 76 81

eská rafinérská 841 200 740 397 116 105 40

Paramo 92 168 87 26 59 14 20

Benzina 1 5 6 16 22 5 35

Skupina Unipetrol 980 390 898 828 282 200 175

P ehled environmentálních investic a opat ení spole ností realizovan ch v roce 2010 
Opat ení Efekty pro ivotní prost edí
Unipetrol RPA 
Studie náhrady za ízení v energobloku EJ Sní ení emisí zne i ujících látek do ovzdu í, spln ní

podmínek IED, zv ení efektivity 
Revitalizace toku Mra ného potoka Sní ení pr niku závadn ch látek do povrchov ch vod, 

vytvo ení ekologicky vhodného toku 
Zpracování odpadních vod z v roby POX - studie Minimalizace zne i t ní vypou t ného v odpadních vodách do 

vod povrchov ch
Návrh strategie energetiky Unipetrolu Sní ení emisí zne i ujících látek do ovzdu í, spln ní

podmínek IED, zv ení efektivity 
Sb r a erpání vod do bl.22 Minimalizace zne i t ní vypou t ného v odpadních vodách do 

vod povrchov ch
Zdvojení potrubních tras sazov ch vod na v robn  ZM Zv ení vyu ití odpadních vod jako suroviny, sní ení emisí do 

povrchov ch vod 
Zdvojení potrubních tras sazov ch vod na v robn  CHEZACARB Zv ení vyu ití odpadních vod jako suroviny, sní ení emisí do 

povrchov ch vod 
Rekonstrukce kanalizace na EJ Rekonstrukce a modernizace p myslové kanalizace s cílem 

minimalizovat úniky odpadních vod 
Zpracování odpadních vod z v robny POX Minimalizace zne i t ní vypou t ného v odpadních vodách do 

vod povrchov ch
Zákalom r pro m ení unikl ch sespenzí a kal V asná detekce únik  s cílem efektivního e ení havarijních 

situací – ochrana povrchov ch vod 
P íprava a spalování biopaliva - 1.etapa Minimalizace odpad  a zne i t ní vypou t ného v odpadních 

vodách do vod povrchov ch
Realizace havarijní jímky v olejoskladu  st. 1133 Rekonstrukce a modernizace pr myslové kanalizace s cílem 

minimalizovat riziko úniku závadn ch látek 
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eská rafinérská 
Roz í ení a dopln ní systému HOPV Sanace zne i t ní podzemních vod a ochrana povrchov ch a 

podzemních vod a horninového prost edí
Revamp OV v Kralupech Zv ení efektivnosti zpracování odpadních vod 
Rekonstrukce kalového hospodá ství Zv ení efektivnosti zpracování kal  z OV
Modernizace elezni ní plnící rampy Ochrana povrchov ch a podzemních vod a horninového prost edí
Oprava kanaliza ního systému Kralupy fáze 1 Ochrana povrchov ch a podzemních vod a horninového prost edí
Oprava kanaliza ního systému bl.34 Litvínov Ochrana povrchov ch a podzemních vod a horninového prost edí
Obm na kontinuálních analyzátor  emisí Zv ení efektivnosti monitoringu 
Paramo
Rekonstrukce nádr e VR 28 Eliminace ohro ení podzemních vod a p i eventuelním havarijním 

úniku ropn ch látek 
Zahájení rekonstrukce nádr í - N11, N12 Eliminace ohro ení podzemních vod a p i eventuelním havarijním 

úniku mazutu 
Rekonstrukce erpací stanice nafty-HS Kolín Eliminace ohro ení podzemních vod a p i eventuelním havarijním 

úniku nafty 
Benzina
Dopln ní a v m ny rekuperací erpacích stranic Sní ení emisí do ovzdu í
V m ny a dopln ní istíren odpadních vod, p ípadn  napojení na 
m stskou OV ( S Volary, Sadská) 

Sní ení emisí do vod povrchov ch

Rekonstrukce zpevn n ch ploch Sní ení rizika ohro ení podzemních vod a horninového prost edí
Obnova zdroj  pitné vody ( S Vimperk, Olomouc) Sní ení rizika ohro ení zdraví obsluhy S a zákazník S

zdravotn  závadnou vodou 

Náklady na ochranu ivotního prost edí

Environmentální provozní náklady 
Náklady spojené s provozem za ízení na ochranu ovzdu í, i t ní odpadních vod, nakládání s odpady, provoz systém
environmentálního ízení, monitoring látek vypou t n ch do slo ek ivotního prost edí, hodnocení vliv  na ivotní
prost edí (proces EIA), integrovanou prevenci zne i t ní a dal í související environmentální aktivity ozna ujeme jako 
environmentální provozní náklady. 

Nov  instalované moderní technologie s vysok m stupn m konverze surovin, sní en m objemem odpad  a s vysokou 
energetickou ú inností vedly k celkovému sní ení environmentálních provozních náklad  oproti p edcházející dekád . V 
roce 2007 do lo k v raznému meziro nímu nár stu environmentálních provozních náklad  oproti roku 2006 v eské
rafinérské v souvislosti s realizací technick ch úprav na Clausov ch jednotkách v Litvínov  (cca 90 milion  korun), které 
byly hrazeny z provozních náklad  údr by. V voj environmentálních provozních náklad  v letech 2004 – 2010 je uveden 
v následujícím p ehledu.
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Provozní náklady na ochranu ivotního prost edí ve skupin  (mil.K /rok)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 575 561 590 606 654 624 652

eská rafinérská 147 139 106 203 166 144 202

Paramo 47 38 47 48 44 35 44

Benzina - 5 5 5 5 5 6

Skupina Unipetrol 769 743 748 862 869 808 904

Celkové náklady na ochranu ivotního prost edí
Celkové náklady na ochranu ivotního prost edí ve skupin  Unipetrol zahrnují náklady na environmentální investice, 
provozní náklady na ochranu ivotního prost edí, náklady na sanaci star ch ekologick ch kod a dále poplatky za 
zne i ování ovzdu í, vypou t ní odpadních vod, ukládání odpad  na skládkách, tvorbu rezervy na rekultivaci skládek a 
náhrady za imisní kody na lesích. V voj poplatk  a plateb za zne i ování ivotního prost edí a celkov ch náklad  na 
ochranu ivotního prost edí v letech 2004 – 2010 je uveden v následujícím p ehledu. Poklesu poplatk  a plateb v r.2009 
proti roku 2008 u eské rafinérské je zp soben zm nou metodiky. 

Poplatky a platby za zne i ování ivotního prost edí ve skupin  (mil. K /rok)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 45 50 44 16 18 41 32

eská rafinérská 89 89 75 89 113 12 7

Paramo 2 2 2 1 2 1,7 2,5
Benzina - 0 0 0 0 0 0

Skupina Unipetrol 136 141 121 106 133 55 41

Celkové náklady skupiny na ochranu ivotního prost edí v roce 2010 inily úhrnem 1,82 miliardy korun. Zejména 
z d vodu zahájení nov ch projekt  v oblasti sana ních prací v obou lokalitách PARAMO, a.s. do lo k nár stu celkov ch
náklad  v letech 2009 a 2010 proti roku 2008. 
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Celkové náklady na ochranu ivotního prost edí ve skupin  (mil. K /rok)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 666 628 699 1011 757 741 764
eská rafinérská 1 077 428 921 689 395 261 249

Paramo 260 291 176 85 119 346 591
Benzina 41 36 26 38 73 31 67
Unipetrol 206 202 147 148 144 159 148
Skupina Unipetrol 2 250 1 585 1 969 1 971 1 488 1 538 1 820 

Systémy ízení
V znamn m faktorem ochrany ivotního prost edí, bezpe nosti práce a ochrany zdraví a po ární ochrany jsou systémy 
ízení. Spole nosti skupiny Unipetrol mají zavedeny a certifikovány systémy environmentálního managementu (EMS), 

managementu bezpe nosti (HSMS) a managementu jakosti (QMS) jako záruku systémového p ístupu k ochran
ivotního prost edí a dal ích oblastí. 

Systémy jsou certifikovány dle mezinárodních norem ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 9001. 

V íjnu prob hl ve spole nostech Unipetrol, Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Benzina a Unipetrol Services dozorov
audit IMS. Certifika ní organizace Lloy s Register Quality Assurance povrdila shodu s normami. 

Na p elomu ervna a ervence prob hl ve spole nosti eská rafinérská recertifika ní audit (Lloy s Register Quality 
Assurance). Tento audit byl zam en na hodnocení souladu v ech proces eské rafinérské se standardy systému 
ízení kvality, ochrany ivotního prost edí a systému ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a jeho v sledkem bylo 

obnovení platnosti certifikátu podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 na dal í t íleté
období.

V ervnu 2009 prob hl v PARAMO,a.s. spole n  audit zahrnující v echny t i systémy EMS, HSMS a QMS. Certifika ní
organizace Lloy s Register Quality Assurance vydala integrovan  certifikát s platností do roku 2012. 

Program odpov dného podnikání v chemii - Responsible Care
Program Responsible Care je dobrovolná celosv tov  p ijatá iniciativa chemického pr myslu zam ená na podporu jeho 
udr itelného rozvoje vst ícn m zvy ováním bezpe nosti jeho provozovan ch za ízení, p epravy v robk , zlep ováním
ochrany zdraví lidí a ivotního prost edí. Program p edstavuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou 
chemického pr myslu (ICCA), v Evrop  Evropskou radou chemického pr myslu (CEFIC). P ísp vek programu 
Responsible Care k udr itelnému rozvoji byl na sv tovém summitu v Johanesburgu ocen n ud lením ceny Programu 
OSN pro ivotní prost edí.

V roce 2005 byla na mezinárodní konferenci o chemick ch látkách pod zá titou OSN p ijata jako pokra ování programu 
Globální charta Responsible Care. 

Národní verzí programu Responsible Care je program Odpov dné podnikání v chemii, oficiáln  vyhlá en  v íjnu 1994 
ministrem pr myslu a obchodu a prezidentem Svazu chemického pr myslu R; od roku 2008 spl uje program podmínky 
Globální charty Responsible Care. 

Podrobnosti programu Responsible Care a podmínek jeho pln ní jsou uvedeny na informa ním serveru Svazu 
chemického pr myslu R http://www.schp.cz.
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Podniky skupiny – Unipetrol RPA, eská rafinérská, Paramo a Unipetrol byly za úsp né pln ní podmínek programu 
opakovan  ocen ny ud lením oprávn ní u ívat logo programu (Trade mark „Responsible Care“, v Evrop  spravovan
Evropskou radou chemického pr myslu). 

Certifikované/Verifikované systémy ízení ve skupin  Unipetrol v roce 2010 

Spole nost Ov ovatel Certifikace dle 
normy

Termíny certifikace V hled
recertifikace

Unipetrol RPA LRQA ISO 14001 2002, 2005, 2008 2011

Unipetrol RPA LRQA ISO 9001 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 2011

Unipetrol RPA LRQA OHSAS 18001 2005, 2008 2011

Unipetrol RPA SCHP R Responsible Care 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 
2008

2011

Paramo LRQA ISO 14001 2003, 2006, 2009 2012

Paramo LRQA ISO 9001 1996, 2000, 2003, 2006, 2009 2012

Paramo LRQA OHSAS 18001 2007, 2009 2012

Paramo SCHP R Responsible Care 2001, 2003, 2005, 2008 2012

Paramo SCHP R Cena udr itelného
rozvoje

2008

Unipetrol Doprava LRQA ISO 14001 2007, 2008 2011

Unipetrol Doprava LRQA ISO 9001 2005, 2008 2011

Unipetrol Doprava LRQA OHSAS 18001 2008 2011

Unipetrol Doprava MOODY
International

SQAS 2006, 2009 2012

Benzina LRQA ISO 14001 2008 2011

Benzina LRQA ISO 9001 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 2011

Benzina LRQA OHSAS 18001 2008 2011

eská rafinérská LRQA ISO 14001 2001 / 2005, 2007, 2010 2013

eská rafinérská LRQA ISO 9001 2001 / 2004, 2007, 2010 2013

eská rafinérská LRQA OHSAS 18001 2007, 2010 2013

eská rafinérská SCHP R Responsible Care 2000 / 2002, 2004, 2008 2012

Unipetrol LRQA ISO 14001 2008 2011

Unipetrol LRQA ISO 9001 2008 2011

Unipetrol LRQA OHSAS 18001 2008 2011

Unipetrol SCHP R Responsible Care 2000, 2003, 2005, 2007 2011

Unipetrol Services LRQA ISO 14001 2008 2011

Unipetrol Services LRQA ISO 9001 2008 2011

Unipetrol Services LRQA OHSAS 18001 2008 2011
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Soulad se zákony na ochranu ivotního prost edí

Integrovaná prevence zne i t ní
Povinnosti vybran ch pr myslov ch podnik  v oblasti integrované prevence zne i t ní (IPPC) upravuje zákon . 76/2002 
v platném zn ní. Do p sobnosti tohoto zákona spadají mimo jiné v echny v robní podniky chemického a rafinérského 
pr myslu. 

Integrovaná povolení pro rafinerie v Litvínov  a v Kralupech byla vydána pro rafinerie jako celek bez dal ího len ní na 
jednotlivé provozy. Zm ny integrovan ch povolení byly provád ny v souvislosti s nov mi investi ními projekty, které 
sv m rozsahem zm nu integrovaného povolení vy adovaly.

Integrované povolení pro rafinerii v Litvínov  bylo vydáno Krajsk m ú adem Ústeckého kraje 15. prosince 2003. 
Rozhodnutím Krajského ú adu Ústeckého kraje ze 20. ervence 2006 byla vydána zm na integrovaného povolení 
v souvislosti s investi ními projekty, jejich  p edm tem bylo stá ení, skladování a vyu ití LCO (lehk  cyklov  olej 
z rafinerie Kralupy) a stá ení, skladování a blending ME O (biopalivo). Rozhodnutím Krajského ú adu Ústeckého kraje 
ze 17. íjna 2006 byla vydána zm na integrovaného povolení v souvislosti s investi ními projekty, jejich  p edm tem byl 
revamp t pné jednotky nového hydrokraku a vybudování systému recontactingu na jednotce visbreakingu. Dne 12. 
ervna 2007 byla vydána zm na integrovaného povolení v souvislosti s investi ními projekty v m ny ho ák  za 

nízkoemisní na pecích nové rafinérie, instalace p edeh evu spalovacího vzduchu a v m ny ho ák  za nízkoemisní na 
jednotce hydrogenace plynového oleje a intenzifikace jednotky odsí ení bohat ch plyn  a regenerace MEA. Dne 5. 
kv tna 2008 byla vydána zm na integrovaného povolení v souvislosti s investi ním projektem kyslíkového hospodá ství
pro obohacování spalovacího vzduchu pro Clausovy jednotky. Dne 27. ervna 2008 byla vydána zm na IP v souvislosti 
s investi ním projektem v stavby stá ení lehk ch produkt . V roce 2009 byla vydána zm na IP v rámci projektu zm ny
pou ívaného paliva na pecích katalytického reformingu. V roce 2010 byla podána ádost o zm nu IP v souvislosti 
s plánovanou realizací investi ních projekt  Úprava flérového systému rafinérského bloku a Oprava vyzdívky komína 
Clausovy jednotky. Rozhodnutí o zm n  IP, jeho  sou ástí bude i stanovení rozsahu monitoringu kvalitativních 
parametr  odpadních vod, bude vydáno v roce 2011.

Integrované povolení pro rafinerii Kralupy bylo vydáno Krajsk m ú adem St edo eského kraje dne 9. února 2004. 
Z d vodu p edev ím procesních chyb povolovacího orgánu p i vydání IP bylo rozhodnutí pozd ji zru eno a Krajsk  ú ad
St edo eského kraje vydal v 13. b ezna 2008 nové rozhodnutí o integrovaném povolení, které zahrnuje ve keré za ízení
kralupské rafinerie. V roce 2010 byla podána ádost o zm nu IP z d vodu instalace kontinuálních analyzátor  na 
v stupu z jednotky Claus a úpravy termínu dokon ení revampu OV. Rozhodnutí o zm n  IP bude vydáno v roce 2011.

V echny technologie provozované spole ností PARAMO, a.s. mají platná integrovaná povolení. V HS Pardubice byla 
získána integrovaná povolení pro provoz Energetiky, provoz Asfalty, provoz Paliva provoz Oleje, vydaná Pardubick m
krajem. HS Kolín získalo jedno integrované povolení vydané St edo esk m krajem Tato povolení jsou pr b n  m n na
dle plánovan ch investic a zm n legislativy. 

V echny v robní jednotky UNIPETROL RPA, s.r.o. mají platná integrovaná povolení vydaná Krajsk m ú adem
Ústeckého kraje. Tato povolení jsou v souvislosti s realizací investi ních akcí, zm n technologick ch za ízení,
pou ívan ch látek, vznikajících odpadních látek nebo zm n právních p edpis  pr b n  aktualizována. V pr b hu roku 
2010 bylo vydáno celkem 8 zm n integrovan ch povolení pro za ízení spole nosti.

Zm ny se t kaly nap . stanovení zp sobu m ení emisí, dopln ní podmínek pro prevenci zne i t ní vod (monitoring 
odpadních vod, zaji t ní nepropustnosti manipula ních ploch a havarijních jímek, segregace pr myslov ch odpadních 
vod z jednotné kanalizace), schválení provozních zkou ek, zpracování studie a z ízení havarijního profilu na ece Bílin ,
roz í ení seznamu odpad  apod. 
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P ehled vydan ch integrovan ch povolení k provozu k 31. 12. 2010 

V robní jednotka Integrované povolení (kdo a kdy vydal) 

Unipetrol RPA 
V roba polypropylenu a polyetylénu Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 16. 12. 2003 na dobu neur itou, 9 zm n
Etylénová jednotka v . v robny
naftalenového koncentrátu 

Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 21. 02. 2005 na dobu neur itou,
3 zm ny

V roba mo oviny Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 22. 09. 2005 s platností do roku 2015, 
3 zm ny

V roba pavku Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 12. 06. 2006 na dobu neur itou,
3 zm ny

V robna zply ování mazutu Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 12. 07. 2006 na dobu neur itou,
3 zm ny

V roba oxoalkohol Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 16. 07. 2007 s platností do 31.03.2010, 
3 zm ny

V robny T200, T700 a V robna odpadní 
vody a odpady 

Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 11. 10. 2007 na dobu neur itou, 5 zm n

V roba dicyklopentadienu a 
nehydrogenované C9 frakce 

Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 23. 02. 2009 na dobu neur itou, beze 
zm n

eská rafinérská
Rafinerie Litvínov 

ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Rafinerie 
Litvínov

Krajsk  ú ad Ústeckého kraje; vydáno 15. 12. 2003 na dobu neur itou, 6 zm n

Rafinerie Kralupy nad Vltavou 
ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Rafinerie 

Litvínov
Krajsk  ú ad St edo eského kraje; vydáno 13. 3. 2008 na dobu neur itou,
beze zm n

Paramo
Energetika, hospodá ské st edisko
Pardubice

Krajsk  ú ad Pardubického kraje; vydáno 2. 2. 2004 na dobu ur itou do konce 
roku 2013 pro kotel K2, 3 zm ny

Provoz asfalty, hospodá ské st edisko
Pardubice

Krajsk  ú ad Pardubického kraje; vydáno 2. 10. 2004 na dobu neur itou,
4 zm ny

Provoz paliva, hospodá ské st edisko
Pardubice

Krajsk  ú ad Pardubického kraje; vydáno 7. 12. 2004 na dobu neur itou,
3 zm ny

hospodá ské st edisko Kolín Krajsk  ú ad St edo eského kraje; vydáno 31. 5. 2005 na dobu neur itou,
6 zm n

Provoz oleje, hospodá ské st edisko
Pardubice

Krajsk  ú ad Pardubického kraje; vydáno 23. 1. 2006 na dobu neur itou,
3 zm ny

Integrovan  registr zne i t ní
Integrovan  registr zne i t ní (IRZ) je v R provozován na základ  zákona . 25/2008 Sb. a v souladu s na ízením
Evropského parlamentu a Rady . 166/2006, kter m se z izuje evropsk  registr únik  a p enos  zne i ujících látek (E-
PRTR).

Registry zne i t ní (IRZ a E-PRTR) za jednotlivé podniky a odv tví registrují údaje o emisích 93 ohla ovan ch látek do 
ovzdu í, vod, p dy, o jejich p enosech v odpadech a odpadních vodách a p enosy nebezpe n ch a ostatních odpad .
Údaje pro IRZ a E-PRTR jsou prost ednictvím Integrovaného systému pln ní ohla ovacích povinností (ISPOP) podniky 
za p edcházející rok p edávány spole n  do 31. b ezna a následn  publikovány na serveru IRZ do 30. zá í.
Do integrovaného registru zne i ování IRZ jsou v souladu s po adavky legislativy ohla ovány látky, jejich  emise 
dosáhly i p esáhly mno ství stanovené jako prahová hodnota. 

Ochrana ovzdu í, vypou t ní odpadních vod, odpadové hospodá ství
Ve v ech spole nostech skupiny je dlouhodob  udr ován soulad inností spole ností s po adavky zákon  na ochranu 
ivotního prost edí. Zdroje zne i ování ovzdu í jsou provozovány v souladu s platn mi provozními ády. V zákonn ch

termínech jsou zaji ována autorizovaná m ení emisí. V echny provozovny mají zpracované a schválené 
vodohospodá ské plány. Probíhá pravideln  monitoring kvality odpadní vody. Emisní limity zne i t ní odpadní vody jsou 
pln ny. V echny provozovny mají také zpracováné a schválené plány odpadového hospodá ství, odpady jsou sledovány 
a evidovány v souladu s platnou legislativou. 
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Pln ní právních p edpis  je monitorováno vedením spole ností a centrály skupiny a nezávisle ov ován správními ú ady,
certifika ními orgány a ve spole nostech s ú astí programu „Responsible Care“ Svazem chemického pr myslu R. 
V p ípad  zji t n ch odchylek od po adavk  právních norem jsou bez prodlení realizována nápravná opat ení,
pop ípad  ze strany správních ú ad  ud leny pokuty. 

Vypou t ní odpadních vod 
Emise zne i ujících látek do ivotního prost edí byly v posledních p ti letech stabilizované na úrovni, dosa ené
masivními ekologick mi investicemi, realizovan mi v pr b hu p edcházející dekády. 

Ve skupin  Unipetrol bylo v roce 2009 dosa eno sní ení vypou t ného zne i t ní do povrchov ch vod v ukazatelích 
CHSK i BSK5 zejména po rozsáhlé rekonstrukci biologické istírny odpadních vod Unipetrolu RPA v letech 2007-2009. 
Na pokles vypou t ného zne i t ní Unipetrol RPA v parametrech CHSK a BSK5 se v znamnou m rou podílelo 
p epojení m stsk ch odpadních vod na nov  postavenou istírnu odpadních vod. 

Zne i t ní vypou t né v odpadních vodách ve skupin  (t/rok) 
Rok Parametr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Unipetrol RPA CHSK 1 239 1 197 1 107 1 261 932 780 500

BSK5 381 344 379 435 237 171 122
NL 398 355 357 395 241 302 208
Ropné látky 3 5 4 5 3 2 3

eská rafinérská1) CHSK 92 83 69 66 71 49 37
BSK5 19 16 9 11 15 14 15
NL 17 40 43 45 49 46 49
Ropné látky 3 1 2 3 1 2 1

Paramo CHSK 269 245 248 171 163 154 192
BSK5 89 79 92 65 59 35 38
NL 54 59 38 27 27 26 32
Ropné látky 5 8 9 6 8 6 7

Skupina Unipetrol CHSK 1 600 1 525 1 424 1 498 1 166 983 729
BSK5 489 439 480 511 311 220 175
NL 469 454 438 467 317 374 289
Ropné látky 10 14 15 13 12 10 11

1) pouze lokalita Kralupy 
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Odpadového hospodá ství
Ve skupin  Unipetrol bylo v dlouhodobém horizontu dosa eno rasantního sní ení objemu jak celkov ch, tak 
nebezpe n ch odpad . Mno ství odpad  v období 2004 2010 je vícemén  setrvalé, drobn j í v kyvy jsou zp sobeny
zará kov mi pracemi nebo rozsáhlej í investi ní v stavbou. V roce 2010 do lo k mírnému nav ení produkce odpad
zejména u spole nosti Unipetrol Doprava. K nár stu mno stí odpad  kategorie ostatní (zemina a kamení) do lo v rámci 
mimo ádn  provád né rozsáhlej í opravy kolejí. 

Produkce odpad  ve skupin  (t/rok) 
Rok Parametr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA Celkem 16 411 17 061 18 963 17 065 19 818 15 261 15 693 

Z toho nebezpe n ch 1 059 1 215 1 620 1 309 1 661 914 1 067 

eská rafinérská1) Celkem 4 192 4 301 8 051 6 599 3 911 3 323 3 103 

Z toho nebezpe n ch 1 895 2 628 2 253 1 932 1 985 1 663 1 078 

Paramo Celkem 1 718 2 507 2 310 1 983 2 821 1 723 1 449 

Z toho nebezpe n ch 920 963 665 1 115 939 1 060 629

Unipetrol Doprava Celkem 2 419 2 094 2 419 2 094 722 3 352 

Z toho nebezpe n ch 527 214 527 214 344 393

Skupina Unipetrol Celkem 22 321 26 288 31 418 28 066 28 644 21 029 23 597 

Z toho nebezpe n ch 3 874 5 333 4 752 4 883 4 799 3 981 3 167 
 1) v etn  investi ní innosti

Ochrana ovzdu í
V Unipetrol RPA a v zálu ské ásti eské rafinérské do lo v roce 2007 k meziro nímu nár stu celkového mno ství emisí 
oxidu si i itého oproti roku 2006. Nár st emisí byl zp soben náhradním spalováním odplyn  s obsahem sirovodíku 
z v robny zply ování mazutu Unipetrol RPA a spalováním p ebytk  rafinérsk ch odplyn  zálu ské rafinerie, které nebylo 
mo no zpracovat na jednotkách na odsí ení bohat ch plyn . Realizací investi ních projekt  "Úpravy na jednotce 
odsí ení bohat ch plyn “, kter  vedl ke zv ení kapacity jednotky odsí ení a “V stavba recontactingu jednotky 
Visbreaking" (umo uje odsí ení nízkotlak ch plyn  z této jednotky) bylo dosa eno stavu, kdy jsou ve keré plyny 
zpracovány na p íslu n ch technologick ch jednotkách bez jejich spalování. V roce 2008 ji  nedo lo ke spalování 
odplyn  z d vodu nedostate né kapacity na jejich zpracování. 

Nár st emisí oxidu si i itého i oxid  dusíku v litvínovské rafinérii v roce 2009 byl zp soben poruchou kotle na jednotce 
Claus III, v jejím  d sledku musel b t kotel p etrubkován. Po dobu opravy byl spalován sirovodíkov  plyn obsahující 
pavek, jeho  emise jsou p epo ítány na oxidy dusíku, na polním ho áku. V roce 2010 byl provoz stabilizovan  a do lo

k poklesu emisí. 

Ve spole nosti Unipetrol RPA do lo mezi rok 2007 a 2008 k v znamnému meziro nímu sní ení celkového mno ství
emisí oxidu si i itého. Stalo se tak díky odstavení jednoho kotle do zálohy v teplárn  T200 a ni ím mno stvím odplyn
s obsahem sirovodíku z v robny zply ování mazutu spalovan m na havarijní pochodni. V roce 2009 do lo ve srovnání 
s rokem 2008 k poklesu emisí tuh ch zne i ujících látek o cca 40%. Pokles byl zaznamenán zejména u obou tepláren 
T200 a T700 a u v robny mo oviny. Pokles byl zp soben ni ím vyu itím v robní kapacity teplárny T200 a v robny
mo oviny a áste nou náhradou tkaninov ch filtr  na obou teplárnách. Oproti roku 2009 do lo v roce 2010 k zv ení
emisí tuh ch zne i ujících látek zp sobenému zejména ni í kvalitou filtr  p ed odstavením v roby na teplárn  T200. 
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Zne i t ní emitované do ovzdu í ve skupin  (t/rok)
Rok Parametr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Unipetrol RPA SO2 9 334 9 197 8 409 9 691 6 143 6 397 6 290 

NOx 5 678 5 945 6 346 5 839 5 695 5 959 5 954 
Tuhé látky  255 245 202 281 210 122 255
VOC 356 341 420 381 400 379 367

eská rafinérská SO2 2 530 1 910 4 107 6 469 5 166 7 121 4 234 
NOx 518 545 593 604 567 1 259 612
Tuhé látky 29 12 19 24 19 18 14
VOC 94 103 110 113 127 111 117

Paramo SO2 717 835 704 749 721 742 546
NOx 244 276 213 208 212 239 219
Tuhé látky 14 24 37 29 30 31 20
VOC1) 230 225 200 304 293 231 178

Skupina Unipetrol SO2 12 581 11 942 13 220 16 909 12 030 14 260 11 070 
NOx 6 440 6 766 7 152 6 651 6 474 7 457 6 785 
Tuhé látky 298 281 258 334 259 171 289
VOC 680 669 730 798 820 721 662

 1) 90% jsou fugitivní emise, které jsou vykazovány pouze na základ  nákupu rozpou t del v daném kalendá ním roce

Hodnocení vliv  na ivotní prost edí
V rámci p ípravy projektu revampu istírny odpadních vod v kralupské rafinérii byla ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. vyzvána 
KÚ St edo eského kraje ke zpracování a p edlo ení podklad  pro zji ovací ízení. P íprava podklad  bude pokra ovat i 
na po átku roku 2011. Následn  bude rozhodnuto, zda projekt bude podléhat posouzení vliv  na ivotní prost edí.

Ve zb vajících spole nostech skupiny v roce 2010 neprobíhala ádná procedura hodnocení vliv  na ivotní prost edí
(EIA).
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Sankce za poru ení po adavk  environmentálních zákon
O d sledné snaze dodr ovat p edpisy na ochranu ivotního prost edí sv d í i nízk  po et p ípad  díl ích poru ení
po adavk  environmentálních zákon , k nim  do lo v d sledku nestandardních provozních stav  v letech 2004 – 2010. 
V uvedeném období bylo spole nostem skupiny ud leno celkem 16 pokut, nich  pouze ty i za záva n j í poru ení
povinností na ochranu vod p ekro ily hranici 100 000 korun.

P ehled pokut, ud len ch za poru ení povinností v ochran ivotního prost edí za léta 2004 a  2010 
Spole nost Rok D vod sankce V e sankce 

(tis. K .)
Poznámka

Chemopetrol 2006 Nespln ní termínu pro 
zru ení v pusti

100 Zpo d ní o cca 4 m síce zp sobeno
klimatick mi podmínkami a technick mi 
problémy na konci roku 2005 

Unipetrol RPA 2007 Nedovolené vypou t ní
odpadních vod po dobu 
rekonstrukce istírny
odpadních vod 

1 000 Zaplaceno, bez odvolání 

Unipetrol RPA 2010 Poru ení povinností 
nakládání se závadn mi 
látkami (únik PyBi do eky)

1 750 Zaplaceno, bez odvolání 

Benzina 2004 poru ení povinností 
nakládání s vodami 

130

Benzina 2005 Poru ení povinností 
nakládání s vodami 

42

Benzina 2006 Poru ení povinností 
nakládání s vodami 

20 Závadn  provoz biologické istírny
odpadních vod (Ostrov n/O.) 

Benzina 2006 Poru ení povinností 
nakládání s vodami 

48 Neoprávn n  provoz biologické istírny
odpadních vod ( lovice)

Benzina 2007 Nedovolené vypou t ní
odpadních vod z lapolu na 
erpací stanici Libho

15 Zaplaceno, bez odvolání 

eská rafinérská 2005 P ekro ení emisního limitu 
v roce 2004 

20 Zaplaceno, bez odvolání 

eská rafinérská 2006 p ekro ení emisního limitu 
NOx v r. 2005 

100 Zaplaceno, bez odvolání 

eská rafinérská 2009 Nedodr ení zákona p i
evidenci odpad

30 Zaplaceno, bez odvolání 

eská rafinérská 2009 Poru ení ustanovení 
vodního zákona 

323,9 Odvolání ke Krajskému ú adu, pokuta 
odvolacím orgánem potvrzena, zaplacena 

Paramo 2008 Nedodr ení podmínek IP 
(technick  stav jímky na 
tukárn )

41 Odvolání k Ministerstvu ivotního prost edí
nebylo vyhov no

Paramo 2008 Nedodr ení zákona p i
evidenci odpad

31

Paramo 2010 chybné zna ení v robku
Mogul Traktol Utto 

30 zaplaceno

Paramo 2010 P eko ení hladiny hluku na 
hranici obytné zástavby 

12 zaplaceno
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Sni ování environmentálních a provozních rizik a prevence 
záva n ch havárií 

Prevence záva n ch havárií 
Spole nosti skupiny v nují prevenci záva n ch havárií dlouhodob  velkou pozornost. Základem prevence vzniku havárií 
je spolehliv  a bezporuchov  provoz v robních za ízení, která jsou projektována, provozována, kontrolována a 
udr ována v souladu s legislativou R a jejich vnit ními p edpisy. N které z p edpis  obsahují i po adavky nad rámec 
legislativy a vycházejí z nejlep ích zku eností spole ností skupiny. 

V robny jsou vybaveny ídicími systémy signalizujícími odchylky od standardních provozních parametr . N které
nebezpe né provozy jsou vybaveny systémy automatického odstavování provozních jednotek v p ípad  p ekro ení
stanoven ch provozních parametr . V robny jsou dle typu manipulovan ch nebezpe n ch látek vybaveny moderními 
detek ními systémy (detekce plamene, kou e i únik  nebezpe n ch látek) s v stupy vyveden mi do velín  a do 
opera ních st edisek hasi ského záchranného sboru p íslu né spole nosti. Ve v robnách jsou instalována stabilní 
i polostabilní hasicí za ízení a po ární monitory. 

Ve spole nostech skupiny jsou provád ny pravidelné vnit ní audity bezpe nosti a prevence rizik havárií. Dále se provádí 
pravidelné externí audity a inspekce orgány odborného dozoru. Jedná se nap íklad o I P, OIP, HZS, odborné 
organizace R, poji ovací maklé e, pojistitele a zahrani ní zajistitele. Doporu ení a záv ry z t chto audit  jsou 
za azovány do p íslu n ch plán  realizace. 

D le itou slo kou prevence záva n ch havárií je pravidelné kolení a v cvik zam stnanc . Funk nost systému prevence 
záva né havárie je celoro n  prov ována nácviky e ení havarijních a krizov ch situací v sou innosti se zásahov mi 
slo kami vlastními i externími, a to formou havarijních cvi ení (v jednotliv ch v robnách + areálová havarijní cvi ení
provád ná v sou innosti se spole nostmi spravujícími pr myslové areály nebo podnikajícími v jejich blízkém okolí). 

Sou ástí ízení rizik záva n ch havárií je i poji t ní odpov dnosti za kody ve smyslu zákona . 59/2006 Sb. 

Bezpe nostní úrove  spole ností skupiny ovliv ují v znamn  nové investice do v robních za ízení, kdy jsou ji  ve fázi 
projektu e ena mo ná rizika provozování vyu itím v eobecn  uznávan ch metod anal z rizik záva né havárie. Nové 
provozy jsou v dy vybaveny nejmodern j ími bezpe nostními systémy, které jsou v té dob  známé a spl ují po adavky
p edpis eské republiky a Evropské unie. 

Ka dá v robní spole nost skupiny má vlastní hasi sk  záchrann  sbor podniku, jeho  vybavenost a v cvik je na 
pi kové úrovni a umo uje provád ní vysoce specializovan ch zásah  p i haváriích s úniky nebezpe n ch látek. 

V t ina v robních spole ností skupiny za azením do skupiny „B“ podléhá re imu zákona . 59/2006 Sb. o prevenci 
záva n ch havárií p i nakládání s vybran mi nebezpe n mi chemick mi látkami/p ípravky.

P ehled za azení podnik  do skupin dle zákona . 59/2006 Sb. a stavu projednávání Bezpe nostní zprávy k 31. 
12. 2010 

Spole nost Skupiny Bezpe nostní zpráva 

UNIPETROL RPA, s.r.o. B 1. 3. 2005 schválena 1. aktualizace BZ (dle zákona . 353/1999 Sb.) 
/ Krajsk  ú ad Ústeckého kraje 
18. 1. 2008 schválena 2. aktualizace BZ (dle zákona . 59/2006 Sb.) 
schválena / Krajsk  ú ad Ústeckého kraje

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - 
Provozní oblast V chod, Závod vle ka
Pardubice

B 2. 4. 2008 schválena 1. aktualizace BZ / Krajsk  ú ad Pardubického 
kraje, pod .j. 36470-16/2007/O PZ/BT

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - 
Provozní oblast V chod, Závod vle ka
Semtín

B 2. 4. 2008 schválena 1. aktualizace BZ / Krajsk  ú ad Pardubického 
kraje, pod .j. 36472-18/2007/O PZ/BT

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - 
Provozní oblast Západ, Závod vle ka
Litvínov

B 23. 6. 2008 schválena aktualizace BZ / Krajsk  ú ad Ústeckého 
kraje, pod .j. 2053/ZPZ/07/H-20.2 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - 
Provozní oblast Západ, Závod vle ka
Kralupy

B 11. 11. 2008 schválena aktualizace BZ / Krajsk  ú ad St edo eského
kraje, pod .j. 120636/2007/KUSK O P Bo 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - 
Provozní oblast Západ, Závod vle ka
Neratovice

B 5. 12. 2008 schválena aktualizace BZ / Krajsk  ú ad St edo eského
kraje, pod .j. 119423/2007/KUSK O P Oh
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ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 
rafinerie Litvínov 

rafinerie Kralupy 

B

B

16. 2. 2003 schválena / Krajsk  ú ad Ústeckého kraje 
3.6.2009 schválena aktualizace KÚ Ústeckého kraje 

j. 23/09/ZPZ/H-02-2a/stát 

8. 10. 2002 schválena Okresním ú adem M lník
10.10.2008 schválena aktualizace KÚ St edo eského kraje j.
83689/2007KUSK O P

PARAMO, a.s., hospodá ské
st edisko Pardubice 

B 3. 8. 2004 schválena / Krajsk  ú ad Pardubického kraje 
16. 6. 2005 schválena aktualizovaná Bezpe nostní zpráva 
10. 10. 2008 schválena aktualizovaná Bezpe nostní zpráva 
16.10. 2009 schválena aktualizovaná Bezpe nostní zpráva 

PARAMO, a.s., hospodá ské
st edisko Kolín 

- nepodléhá re imu zákona . 59/2006 Sb. 

BENZINA, s.r.o. - Nepodléhá re imu zákona . 59/2006 Sb. Aktualizovány protokoly o 
neza azení S dle zákona do skupin a p edány na p íslu né krajské 
ú ady.

Transportní informa ní a nehodov  systém - TRINS 
Transportní informa ní a nehodov  systém (TRINS) je systémem pomoci p i nehodách spojen ch s p epravou
nebezpe n ch látek. TRINS byl zalo en Svazem chemického pr myslu R jako sou ást programu „Responsible Care“ 
v roce 1996 na základ  dohody mezi ním a G  Hasi ského záchranného sboru R a jako jeden z podp rn ch systém
za azen do Integrovaného záchranného systému R. Zahrani ní obdobou TRINS je kup íkladu britsk  systém 
CHEMSAFE, nebo n meck  TUIS, kter  byl modelem pro budování TRINS. Obdobné systémy byly budovány té  na 
Slovensku (DINS), v Ma arsku (VERIK) a dlouhodob  fungují v ad  zemí EU. 

St ediska TRINS poskytují v sou innosti s Hasi sk m záchrann m sborem R nezbytné urgentní pracovní konzultace, 
t kající se údaj  o chemick ch látkách a v robcích, jejich bezpe né p epravy a skladování, praktick ch zku eností
s manipulací s nebezpe n mi látkami a likvidací mimo ádn ch událostí spojen ch s jejich p epravou. St ediska TRINS 
poskytují i praktickou pomoc p i likvidaci takov ch mimo ádn ch situací a s odstra ováním následn ch ekologick ch
kod.

V sou asné dob  v R funguje 34 regionálních st edisek TRINS poskytovan ch 27 spole nostmi z oblasti chemického 
pr myslu (po et sní en o 1 spole nost – PLIVA Lachema, a.s. Brno z rozhodnutí majoritního vlastníka ukon ila k 
31.12.2009 svoji ve kerou v robní innost a od ledna 2010 p e la do likvidace). Spole nosti skupiny Unipetrol jsou 
zakládajícími leny TRINS. Unipetrol RPA navíc plní funkci národního koordina ního st ediska systému. 

P ehled ú asti spole ností skupiny Unipetrol v TRINS 
Spole nost Ú ast v nehodovém systému „TRINS“ 

UNIPETROL RPA, s. r. o. národní centrum, regionální centrum 

ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s 

- rafinérie Litvínov 
- rafinérie Kralupy 

regionální centrum
regionální centrum

PARAMO, a. s. regionální centrum 

PETROTRANS, s. r. o. regionální centrum 

UNIPETROL SERVICES, s. r. o. ZASTOUPENÍ SCHP R - ZAJI T NÍ INNOSTI CELÉHO SYSTÉMU,
V KAZNICTVÍ A PODPORA NÁRODNÍHO CENTRA NA UNIPETROL RPA, 
S. R. O.

eská rafinérská se p ipojila k Evropské chart  bezpe nosti silni ního provozu a uzav ela konkrétní závazek na období 
2007 a  2009. Spole nost tak reagovala na iniciativu Evropské komise, která vyhlásila kampa , její  cílem je zv ení
bezpe nosti silni ního provozu a konkrétn  sní ení úmrtí v d sledku dopravních nehod do roku 2010 na polovinu, tedy 
o 10 000. 

Záva né havárie ve skupin  Unipetrol v roce 2010 
V roce 2010 nedo lo ve spole nostech Skupiny Unipetrol k havárii klasifikované dle zákona . 59/2006 Sb. jako záva ná
havárie. Malé provozní nehody, ke kter m v pr b hu roku do lo byly zvládnuty vlastními silami, p ípadn  silami vlastních 
(podnikov ch) hasi sk ch záchrann ch sbor  a bylo na n  adekvátním zp sobem reagováno pro zjednání nápravy a 
zabrán ní jejich opakování. Ú inky mal ch provozních nehod nep esáhly území spole ností skupiny.
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Otev en  p ístup k e ení otázek ivotního prost edí

Úloha zam stnanc  v ochran ivotního prost edí
Zam stnanci jsou ve spole nostech skupiny Unipetrol pova ováni za klí ové nositele aktivit ochrany ivotního prost edí,
bezpe nosti a ochrany zdraví a po ární ochrany. Proto jednotlivé spole nosti zavedly efektivní systém kolení v ech
zam stnanc . V cvik a vzd lávání zam stnanc  je sou ástí zaveden ch systém ízení a je ve spole nostech ve 
smyslu norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 podroben pravidelnému p ezkumu, hodnocení a dopln ní.

V ichni zam stnanci jsou aktivn  a trvale anga ováni p i tvorb  a ochran ivotního prost edí. Na pravideln ch
rekondi ních koleních jsou seznamováni s politikami v oblastech ochrany ivotního prost edí, bezpe nosti a ochrany 
zdraví, po ární ochrany, environmentálními aspekty jejich inností a s cíli a programy definovan mi pro jejich pracovi t .

ádné pro kolení se nevztahuje pouze na vlastní zam stnance, ale i na zam stnance externích firem, které ve 
v robních areálech p sobí. Závazky ochrany ivotního prost edí, bezpe nosti a ochrany zdraví a po ární ochrany jsou 
sou ástí smluv uzavíran ch s jednotliv mi kontraktory. 

Komunikace s ve ejností
Informa ní otev enost je jedním z princip  „Politiky odpov dného podnikání v chemii a integrovaného systému ízení
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany ivotního prost edí a jakosti“ skupiny Unipetrol, jako základního 
koncep ního dokumentu skupiny. 
Podrobné informace o stavu a v voji vliv  aktivit skupiny na ivotní prost edí jsou pravideln  publikovány ve „Spole né
zpráv  o ochran  zdraví, bezpe nosti práce a ivotního prost edí skupiny Unipetrol“ (do roku 2006 „Spole né
environmentální zpráv “) a na webov ch stránkách spole ností skupiny. 
Spole nosti ve ejn  projednávají se zástupci odborov ch organizací, místních a regionálních samospráv své zprávy o 
pln ní programu „Responsible Care“. Na internetov ch stránkách spole ností skupiny Unipetrol lze trvale nalézt p ehled
jejich aktivit v oblasti ochrany ivotního prost edí, bezpe nosti a ochrany zdraví. 
V i m st m a obcím ve svém okolí uplat ují spole nosti skupiny Unipetrol principy sociální odpov dnosti (CSR). 
Sou ástí spolupráce s ve ejností je informování o vlivu spole nosti na ivotní prost edí v okolí formou ú asti zástupc
vedení spole ností skupiny Unipetrol na ve ejn ch zasedáních zastupitelstev sousedících obcí. Pro ve ejnost jsou 
organizovány „Dny otev en ch dve í“. Spole nosti po ádají pravidelná setkání se starosty obcí regionu, p i nich jsou 
ú astníci seznamováni se v emi aktivitami, nevyjímaje oblast ochrany ivotního prost edí. P i vzniku nestandardních 
provozních situací jsou starostové okolních obcí preventivn  a neprodlen  informováni. Pro pot eby okam ité
komunikace s ve ejností i se zam stnanci spole nosti vyu ívají „zelené linky“, o aktuálních informacích jsou zam stnanci
informováni prost ednictvím interních komunika ních zdroj  (rozhlas, tiskoviny, intranet). 
Dal ím p íkladem aktivní informa ní otev enosti v oblasti ochrany ivotního prost edí je innost Ekologického centra 
Most, které provozuje od roku 2000 s podporou spole ností Unipetrol RPA a eská rafinérská. Centrum se v znamn
podílí na vzájemném dialogu v oblasti ochrany ivotního prost edí mezi pr myslov mi podniky a irokou ve ejností.
V roce 2007 byla zahájena innost Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou, které plní obdobnou funkci pro 
kralupsk  region. 
Ve spolupráci s Ekologick m centrem Most byl v roce 2007 dokon en projekt p ípravy v ukového programu „Chemie a 
ivotní prost edí“, zam en  na vzd lávání ák  základních a student  st edních kol. Cílem projektu byla zejména 

popularizace problematiky ochrany ivotního prost edí ve vazb  na chemickou v robu, presentace pozitiv i negativ 
spojen ch s chemickou produkcí a presentace aktivit Unipetrol RPA v oblasti ochrany ivotního prost edí. Projekt se ze 
strany kol setkal s velmi pozitivním efektem, proto na základ  jejich po adavku pokra oval i v roce 2008. 

P ehled firemních periodik spole ností skupiny Unipetrol, která p iná ejí pravidelné informace o aktivitách 
v oblasti ivotního prost edí

Firma Publikace Kontaktní osoba 
Unipetrol UNI, noviny zam stnanc  skupiny Unipetrol Martin Pavlí ek MA, tel. +420 225 001 490 
Unipetrol Internetová stránka spole nosti http://www.unipetrol.cz
Unipetrol RPA Internetová stránka spole nosti http://www.unipetrolrpa.cz
Unipetrol RPA Informa ní m sí ník bezpe nosti práce a 

po ární ochrany 
Ing. Franti ek Hrobsk , tel. +420 476 164 883 

Unipetrol Doprava Internetová stránka spole nosti http://www.unipetroldoprava.cz
Unipetrol Doprava Informa ní m sí ník bezpe nosti práce a 

po ární ochrany 
Ing. Franti ek Hrobsk , tel. +420 476 164 883 

eská rafinérská Echo, informa ní list eské rafinérské Ing. Ale  Soukup, CSc., tel. +420 315 718 579 
eská rafinérská Impuls, zpravodaj bezpe nosti, ochrany zdraví 

p i práci, po ární ochrany, kvality a ivotního
prost edí

Ing. Michaela Freyová, tel. +420 476 164 041 

eská rafinérská Internetová stránka spole nosti http://www.ceskarafinerska.cz
Paramo Internetová stránka spole nosti http://www.paramo.cz
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Zmírn ní d sledk  star ch ekologick ch zát í

Program odstra ování star ch ekologick ch zát i
Spole nosti skupiny Unipetrol uzav ely na základ  rozhodnutí vlády eské republiky v souvislosti s privatizací 
s Ministerstvem financí R následující smlouvy na e ení ekologick ch závazk  vznikl ch p ed privatizací (Ekologická 
smlouva):

1. Ekologická smlouva . 14/94, ve zn ní dodatku . 3 ze dne 25.1.2005, spole nosti UNIPETROL, a. s. 

2. Ekologická smlouva . 32/94, ve zn ní dodatku . 1 ze dne 4.7.2001, spole nosti UNIPETROL, a. s. 

3. Ekologická smlouva . 39/94, ve zn ní dodatku . 2 ze dne 4.7.2001, spole nosti PARAMO, a. s. 

4. Ekologická smlouva . 58/94, ve zn ní dodatku . 3 ze dne 26.9.2008, spole nosti PARAMO, a. s. 

5. Ekologická smlouva . 184/97, ve zn ní dodatku . 7 ze dne 18.1.2007, spole nosti BENZINA, s. r. o.

P ehled star ch ekologick ch zát í ve spole nostech skupiny 
Unipetrol
V roce 2010 nedo lo k ádn m zm nám v rozsahu star ch ekologick ch zát í oproti p edchozím obdobím. Ní e je 
uveden  p ehled star ch ekologick ch zát í skupiny Unipetrol. 

Unipetrol, Litvínov – pr myslov  areál a dal í lokality 

Trasa produktovodu ethylbenzenu Litvínov – Kralupy nad Vltavou, lokalita Miletice u Velvar 
• zne i t ní podzemních vod a zemin ethylbenzenem 

• sana ní práce byly dokon eny, byla schválena aktualizovaná anal za rizik 

Pr myslov  areál Litvínov a okolní skládky 
Skládky tekut ch kal  R odol

 zne i t ní zbytky deht  a odpady z rafinace ropy 

Skládky popílku K1-K4 

 byly dokon eny sana ní práce na skládkách popílku K1 a K2 

Skládka kal  z OV

 sana ní práce byly dokon eny

Ochrana eky Bíliny v prostoru skládky kal  z OV

 sana ní práce byly dokon eny

Záchytn  a odd lovací drén 

 sana ní práce byly dokon eny

Skládka tuh ch pr myslov ch odpad , Skládka vápenn ch kal  II, Skládka vápenn ch kal  u vle ky

 zne i t ní pevn mi odpady, ropn mi látkami a vápenn mi kaly s fenoly 

Skládka UHLODEHTA 

 zne i t ní uheln mi moury, popely, popílky, vápenn mi kaly a hn douheln mi dehty 

Ji ní p edpolí popelov ch skládek 

 zne i t ní popílky a ropn mi kaly, erpání kontaminovan ch vod 

Sanace podzemních vod v kontamina ních mracích v areálu 

 zne i t ní podzemních vod ropn mi uhlovodíky a fenoly 

Monitoring podzemních vod 

Sanace zemin v areálu v rámci ekologické slu by p i investi ních akcích 

 zne i t ní zemin ropn mi uhlovodíky a fenoly 
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Unipetrol, Kralupy – pr myslov  areál a dal í lokality 
Blok 19 (gudrony) 

 kyselé zbytky z procesu rafinace benzín

 p edlo ena a schválena Studie proveditelnosti sanace lokality „gudrony“ 

Skládka Nelahozeves 

 styrenové zbytky ulo ené v ocelov ch sudech 

 bylo zahájeno zpracování Dopl ku AAR 

Pr myslov  areál Kralupy 

 kontaminace rafinérsk mi produkty a produkty z petrochemické v roby

 bylo zahájeno zpracování „Dopl ku . 1 aktualizované anal zy rizik pr myslového areálu Kralupy nad Vltavou“ 

 byla zahájena v stavba systému Ochranného sana ního erpání kontamina ního mraku E 

Benzina
Sanace 58 kontaminovan ch oblastí erpacích stanic 

 kontaminace motorov mi palivy 

Sanace 13 kontaminovan ch oblastí b val ch distribu ních sklad  pohonn ch hmot 

 kontaminace motorov mi palivy 

Paramo, Pardubice 
Skládka asy

Skládky Hlave ník, Blato, Zdechovice a Nová Ves 

Hlavní závod Paramo a jeho okolí 

Skládka kyselinov ch prysky ic (lokalita LIDL, SAD BUS) 

Paramo, Kolín (b valé Koramo) 
Sanace horninového prost edí a podzemní vody 

Likvidace úlo i t  kyselinov ch prysky ic (stará a nová sle ová laguna)

Pr b h prací v roce 2010 

V rámci odstra ování star ch ekologick ch zát í (OSEZ) se roce 2010 provedly následující sana ní práce: 

Unipetrol, Litvínov: 
 V areálu závodu probíhala sanace podzemních vod v oblastech 4 kontamina ních mrak , erpání podzemních 

drén  v oblastech 4 kontamina ních mrak ; byla schválena Metodická zm na . 1 upravující Díl í projekt na období 
2009-2010,

 ekologická slu ba (dozor) – monitoring a biodegradace zemin, v rámci 4 investi ních akcí, 

 t ba odpad  z lagun v R odole; schválení Dodatku . 4 projektu obsahujícího prodlou ení t by odpad  o 1 rok, 
v stavbu drénu e ícího odstran ní fáze z hladiny podzemní vody, nav ení finan ních prost edk  a prodlou ení
termínu sanace, 

 zpracování a schválení aktualizované anal zy rizik Miletice – dálkovod etylbenzenu v Mileticích. 

Unipetrol, Kralupy: 
 p edlo ení a schválení Studie proveditelnosti sanace lokality „gudrony“, 

 p edlo ení a schválení Záv re né zprávy z hydrogeologického dopr zkumu pr myslového areálu v Kralupech nad 
Vltavou,

 zahájení p ípravn ch prací k realizaci ochranného sana ního erpání kontamina ního mraku E v blocích 14 a 15, 

 zahájení zpracování Dopl ku Aktualizované anal zy rizik – Studie proveditelnosti.
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Paramo, Pardubice: 
zpracování realiza ního projektu sanace, zahájení sana ních prací (lokalita Blato), 

sana ní erpání, monitoring, stabilizace hrází laguny (lokalita asy),

odt ba skládky kyselinov ch prysky ic (lokalita LIDL, SAD BUS), 

dopr zkum a zpracování projektové dokumentace sana ního zásahu (lokalita U Trojice), 

Paramo, Kolín: 
 sanace horninového prost edí a podzemní vody, 

 odt ba a p epracování odpad  ze sle ov ch lagun, 

 návoz inertního rekultiva ního materiálu. 

Benzina:
 udr ovací sana ní práce (ochranné sana ní erpání) probíhaly na erpacích stanicích Mikulov, Pardubice, P elou ,

Vysoké M to a distribu ních skladech Barto ovice, Ji ín, Liberec, Nov  Bohumín, umperk, To ník a amberk,
sana ní práce na S Tachov. 

Dal í sana ní práce provád né v roce 2010: 
erpání a i t ní podzemních vod financované eskou rafinérskou v areálu Litvínov (2 ohniska zne i t ní v oblasti 

sklad  a terminálu) a areálu Kralupy (provoz hydraulické bariéry), 

erpání podzemního drénu na Petrochemii v areálu Litvínov financované Unipetrol RPA. 

erpání finan ních prost edk  v roce 2010 

P ehled finan ních garancí Ministerstva financí R a erpání finan ních prost edk  ve skupin  Unipetrol (stav 
2/2011)

Unipetrol
Litvínov

Unipetrol
Kralupy

Benzina Paramo
Kolín

Paramo
Pardubice

Skupina
celkem

Finan ní garance Ministerstva financí R 6 012 4 244 1 349 1 907 1 242 14 754 

Náklady hrazené Ministerstvem financí R v 
roce 2010 142 6 26 351 174 699

Náklady schválen ch projekt 4 680 48 395 1 853 374 7 350 

Odhad náklad  budoucích projekt 2 016 2 378 925 0 3 166 8 485 

Celkové (odhadované) náklady na sanaci 6 696 2 426 1 320 1 853 3 540 15 835 

Z statek finan ní garance Ministerstva financí -684 1 818 29 53 -2 299 -1 083 

V voj finan ních náklad  na sana ní práce ve skupin  (mil. K /rok)

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol/Litvínov 206 199 147 146 144 158 142

Unipetrol/Kralupy 0 3 0 2 0,4 1 6

Benzina 40 26 15 17 46 21 26

Paramo/Kolín 104 65 37 1 0,6 226 351

Paramo/Pardubice 15 18 3 9 13 69 174

Skupina Unipetrol 365 311 202 175 204 475 699
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Trvale udr iteln  rozvoj 

Globální aspekty ochrany ivotního prost edí

Regulace emisí oxidu uhli itého dle schématu EU pro obchodování s emisními povolenkami oxidu uhli itého (EU ETS) 
Vláda na základ  zákona . 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na vypou t ní emisí oxidu 
uhli itého a související Sm rnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/87/ES vydala pro vybrané podniky formou 
Na ízení vlády . 315/2005 z 20.7.2005 o Národním aloka ním plánu na léta 2005 – 2007 obchodovatelné povolenky na 
vypou t ní emisí oxidu uhli itého.

Pro obchodovatelné období v letech 2008 – 2012 vydala vláda povolenky formou Na ízení vlády . 80/2008 z 25. února 
2008 o Národním aloka ním plánu. 

P íd l povolenek pro spole nosti skupiny Unipetrol dle Národního aloka ního plánu pro období 2005 – 2007, 
2008 – 2012 a skute né emise CO2 v letech 2005 a  2010. 

Alokace povolenek (ks/rok) 
Reálné emise (kt/rok) 

Unipetrol RPA eská rafinérská Paramo Skupina
Unipetrol

Alokace dle NAP 2005-2007 3 495 1 100 270 4 865 

2005: reálné emise  CO2 3 071 803 194 4 068 

2006:  reálné emise  CO2 3 092 910 196 4 198 

2007:  reálné emise  CO2 2 889 904 191 3 984 

Alokace dle NAP 2008-2012 3 121 867 199 4 187 

2008:  reálné emise  CO2 2 762 910 176 3 848 

2009: reálné emise  CO2 2 558 806 172 3 536 

2010: reálné emise  CO2 2 468 883 170 3 521 

Povolenky p id lené spole nostem skupiny Unipetrol pokryly pot eby spole ností a reálné emise v pr b hu prvého 
obchodovacího období 2005 – 2007 i let 2008 - 2010 druhého obchodovacího období. P ebytky povolenek ji  byly nebo 
budou v budoucnu zobchodovány. 

Spole nosti skupiny splnily v echny po adavky zákona . 695/2004 Sb. a jeho provád cích p edpis , zpracovaly 
monitorovací plány a prost ednictvím nezávislé odborn  zp sobilé osoby splnily povinnost ov ení vykazovan ch emisí. 

Ochrana ozónové vrstvy Zem
V echny spole nosti skupiny provozují v robní za ízení v souladu s po adavky na ochranu ozonové vrstvy Zem  a 
v souladu s platn mi mezinárodními dohodami. eská rafinérská ji  v roce 1999 p e la na místo pou ívání halon
v systému po ární ochrany na ekologicky vhodn j í e ení. Chemopetrol (dnes Unipetrol RPA) nahradil chladicí média 
v nízkoteplotních provozech petrochemie ekologicky etrn j ími nápln mi ji  v pr b hu p edchozích let. 

Chemická bezpe nost
V echny spole nosti skupiny nakládají s chemick mi látkami a chemick mi sm smi (p ípravky) v souladu s platn m
zákonem o chemick ch látkách a chemick ch p ípravcích i s na ízením Evropského parlamentu a rady ES . 1907/2006 
(REACH). 

Spole nosti klasifikují v echny své chemické produkty, které uvád jí na trh, a na základ  zji t n ch vlastností v robk
k nim zpracovávají bezpe nostní listy, jejich  formát i obsah spl uje po adavky p ílohy II na ízení REACH. Bezpe nostní
listy jsou bezplatn  poskytovány v em odb ratel m a zárove  jsou umíst ny na webov ch stránkách spole ností.
V Unipetrol RPA jsou, v souladu s na ízením REACH, bezpe nostní listy vyráb n ch i nakupovan ch nebezpe n ch
chemick ch látek a sm sí (p ípravk ) zp ístupn ny v em zam stnanc m prost ednictvím po íta ové sít  INTRANET. 

ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. zp ístup uje bezpe nostní listy vyráb n ch produkt  na podnikové intranetové síti a pro své 
procesory a akcioná e provozuje extranetov  portál, na n m  jsou bezpe nostní listy k dispozici ve t ech jazykov ch
verzích.

V echny spole nosti pr b n  sledují nakládání s chemick mi látkami a sm smi (p ípravky) od surovin a  po kone né
v robky a zaji ují pln ní platn ch právních p edpis , v etn  získávání certifikát  pro specifické aplikace vybran ch
produkt  – nap . certifikátu o zdravotní nezávadnosti pro styk s potravinami, s pitnou vodou, pro zdravotnické pou ití atd. 
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Ve spole nostech funguje zákaznick  servis, kter  poskytuje podrobné informace o vlastnostech v robk  ve vztahu 
k jejich konkrétnímu pou ití.

Spole nosti skupiny podléhají mezinárodní inspekci OSN (UN-OPCW), zam ené na kontrolu dodr ování závazk
„Úmluvy o zákazu chemick ch zbraní“. Dosud provedené mezinárodní inspekce ve spole nostech skupiny prokázaly 
d sledné pln ní závazk  „Úmluvy“. 

Pln ní povinností na ízení Evropského parlamentu a Rady ES . 1907/2006 (REACH) 
Dne 1.6.2007 nabylo ú innosti Na ízení Parlamentu a Rady ES . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemick ch látek (REACH), které p edstavuje nov  evropsk  legislativní základ pro innost chemického 
pr myslu v p sobnosti jednotného trhu EU. 

Skupina Unipetrol p edstavuje tu ást chemického pr myslu, která je charakterizována chemick mi látkami vyráb n mi 
ve velk ch objemech s produkcí nad 1000 t/rok. Sou asn  se jedná o omezen  po et látek, které podléhají povinnostem 
dle REACH. V ervnu 2008 REACH vstoupil do fáze p edregistrace, kdy v robci do 1.12.2008 byli povinni oznámit 
Evropské chemické agentu e základní identifika ní údaje chemick ch látek a p ípravk , podléhajících re imu REACH. 
P edregistrace prob hla intenzivn  ve spole nostech eská rafinérská, Paramo i Unipetrol RPA. eská rafinérská 
p edregistrovala 43 látek, Paramo 51 látek a Unipetrol RPA 58 látek. Z celkového po tu p edregistrovan ch látek 
registrovala v roce 2010 eská rafinérská 24 látek, Paramo 22 látek a Unipetrol RPA 17 látek. Registrace ve v ech
spole nostech prob hla ve stanoveném termínu tj. do 30.11.2010. 

V rámci registrace látek dle Na ízení REACH spole nosti Skupiny Unipetrol v r. 2010 úzce spolupracovaly s PKN Orlen a 
jeho prost ednictvím s odborn mi konsorcii CONCAWE a LOA. Spole nosti eská rafinérská a Unipetrol RPA 
spolupracovaly i s dal ími konsorcii na p íprav  podmínek pro registraci vyráb n ch látek, které nejsou e eny konsorcii 
CONCAWE a LOA nap . FERC, R4CC, CB4REACH, ASVEP apod. 

Na základ  registra ních podklad  byly následn  zpracovány nové bezpe nostní listy pro v robky spole ností Skupiny. 
Tyto nové bezpe nostní listy obsahují jak klasifikaci nebezpe nosti látek podle DSD/DPD, tak i novou klasifikaci podle 
CLP/GHS. Zárove  byla provedena notifikace u v ech látek, u kter ch je tato povinnost vy adována platnou legislativou.

Hospoda ení s primárními zdroji surovin a energií 
Skupina Unipetrol v oblasti úspor primárních zdroj  surovin a energie vychází z princip  trvale udr itelného rozvoje a 
orientuje základní strategii spole nosti na inova ní postupy, které vedou k minimalizaci energetick ch a materiálov ch
vstup  a prosazuje stálé zlep ování environmentální v konnosti. Ve spole nostech skupiny byly provedeny energetické 
audity s cílem dosáhnout dal ích energetick ch úspor. 

V znamn ch úspor se dosahuje lep ím vyu íváním primárních surovin. Nap íklad spole nost eská rafinérská 
realizovala rozsáhl  moderniza ní program, jeho  cílem je hlub í zpracování ropy ve prosp ch tak zvan ch sv tl ch
produkt , p edev ím pohonn ch hmot. 

eská rafinérská v roce 2006 zahájila projekty za azen mi pod spole n  název „Biopaliva“ program etrn j ího erpání
neobnoviteln ch zdroj  vymícháváním n kter ch produkt  zem d lské v roby, pat ících do obnoviteln ch zdroj , do 
motorov ch paliv. Program Biopaliva byl realizovan  s cílem zajistit logistiku, p íjem, skladování a p imíchávání
biokomponent a skladování a v dej biopaliv. Ob  rafinérie spole nosti nyní vyráb jí automobilov  benzin a motorovou 
naftu s p ídavkem biopaliv v souladu s legislativními po adavky a po adavky procesor .

Úsporám spot eby vody je ve skupin  Unipetrol v nována trvalá pozornost. V znamn ch v sledk  v této oblasti dosáhly 
zejména spole nosti Paramo realizací uzav en ch chladicích cirkula ních okruh . Nov  zavedená chemická úprava 
chladicí vody ve spole nosti Paramo vede k sni ování odluhu a tím sní ení spot eby p ídavné vody. 

Spot eba vody ve skupin  (mil. m3/rok)

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Unipetrol RPA 24,2 22,5 23,7 22,2 24,5 23,0 22,0

eská rafinérská 1,4 0,8 2,0 1,7 1,8 1,8 2,9

Paramo 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skupina Unipetrol 27,2 24,3 26,7 24,9 27,3 25,8 25,8

Stabilizovaná spot eba energie ve skupin  Unipetrol je provázena v razn m r stem objemu v roby. V voj energetické 
ú innosti v robních proces  proto lépe dokumentuje následující tabulka m rné energetické spot eby, vyjád ená
koeficientem spot eby energie v tunách ropného ekvivalentu (TOE), vzta ené na tuny produkce na rok: 
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Spot eba energie ve skupin  (tis.TJ/rok) 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 6,0 5,1 5,6 5,3 4,8 9,8 10,1

eská rafinérská 12,0 13,8 15,1 13,6 16,8 16,6 14,6

Paramo 0,8 1,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4

Skupina Unipetrol 18,8 19,9 23,5 21,6 24,3 29,0 27,0
pozn. údaje Paramo v roce 2004 a 2005 bez b valého Koramo 

M rná energetická spot eba ve skupin  (TOE/t produkce za rok) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 0,171 0,166 0,173 0,163 0,154 0,178 0,176

eská rafinérská Litvínov 0,038 0,037 0,038 0,035 0,032 0,034 0,049

eská rafinérská Kralupy 0,051 0,053 0,056 0,056 0,057 0,053 0,058

Paramo HS Pardubice 0,079 0,093 0,096 0,087 0,086 0,097 0,106

Paramo HS Kolín 0,384 0,227 0,303 0,297 0,221 0,355 0,333
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Bezpe nost práce a ochrana zdraví p i práci a po ární ochrana 
Skupina Unipetrol pova uje bezpe nost práce a ochranu zdraví p i práci a po ární ochranu za jednu z vysok ch hodnot 
své korporátní politiky. Spole nosti skupiny Unipetrol: 

 zkvalit ují pracovní podmínky a opat ení na ochranu zdraví a zaji t ní bezpe nosti p i práci a po ární ochrany 
v souladu s p íslu n mi p edpisy a normami; 

 zkvalit ují metody hodnocení rizik a prevence úraz  a nemocí z povolání; 

 zavád jí opat ení ke zv ení efektivity práce; 

 rozvíjejí dovednosti sv ch zam stnanc  a zavádí opat ení namí ená ke zkvalitn ní pracovního prost edí;

 informují své zam stnance a ve ejnost o platn ch interních normách k zaji t ní bezpe nosti a ochran  zdraví p i
práci a po ární ochrany a o jejich dopadech. 

Úrazovost
Celkov  evidovan  po et úraz  v roce 2010 ve Skupin  Unipetrol ve srovnání s rokem 2009 zaznamenal v znamn j í
nár st, zejména v oblasti mén  záva n ch úraz  (s léka sk m o et ením nebo úraz  ostatních). U úraz  s pracovní 
neschopností do lo k mírnému poklesu. K eliminaci tohoto trendu p ijalo vedení skupiny razantní systémová opat ení
krátkodobého i rozvojového a koncep ního charakteru. V roce 2010 nebyl zaznamenán ve skupin  Unipetrol ádn
smrteln  pracovní úraz vlastního zam stnance.

O úrovni bezpe nosti práce, dlouhodob  dosahované ve skupin  Unipetrol sv d í následující údaje. 

etnost úraz  ve skupin  Unipetrol (po et úraz  na 100 zam stnanc )

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Unipetrol RPA 0,27 0,24 0,17 0,27 0 0,24 0,26

eská rafinérská 0,4 0,3 0 0,3 0,14 0,45 0,15

Paramo 0,11 0 0,7 0,49 0,39 0,28 0,3

Benzina 0,52 0,61 0 0 0 0 0

Unipetrol Doprava 1,34 2,33 0,58 0,81 0,41 0,22 0,46

Frekvence pracovních úraz  (po et úraz /mil. odpracovan ch hodin)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 1,62 1,46 1,02 1,71 0 1,45 1,53

eská rafinérská 2,4 1,7 0 1,7 0,8 2,8 0,89

Paramo 0,63 0,68 4,21 2,94 2,31 1,65 1,74

Benzina 3,15 3,55 0 0 0 0 0

Unipetrol Doprava 7,67 13,01 3,28 4,54 2,25 1,18 2,42

Po et smrteln ch úraz
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 0 0 0 0 0 0 0

eská rafinérská 0 0 0 0 0 0 0

Paramo 0 0 0 1 0 0 0

Benzina 0 0 0 0 0 0 0

Unipetrol Doprava 0 1 0 0 0 0 0

Skupina Unipetrol 0 1 0 1 0 0 0
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Po et evidovan ch pracovních úraz
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 28 14 11 13 10 14 14

eská rafinérská 7 9 9 10 3 4 7

Paramo 12 8 20 14 8 3 2

Benzina 1 1 0 0 0 0 0

Unipetrol Doprava 25 22 10 11 9 1 8

Skupina Unipetrol 73 54 50 48 33 23 31

Po et pracovních úraz  s neschopností nad 3 dny 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 7 6 4 6 0 5 5

eská rafinérská 3 2 0 2 1 3 1

Paramo 1 1 6 4 3 2 2

Benzina 1 1 0 0 0 0 0

Unipetrol Doprava 7 11 3 4 2 1 2

Skupina Unipetrol 19 21 13 16 6 11 10

Nemoci z povolání 
V roce 2009 nebyl v ádné ze spole ností Skupiny Unipetrol zaregistrován ádn  p ípad nemoci z povolání. 

Po et nov ch p ípad  nemocí z povolání 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unipetrol RPA 0 0 0 1 1) 1 1) 0 0

eská rafinérská 0 0 0 0 0 0 0

Paramo 0 0 0 0 0 0 0

Benzina 0 0 0 0 0 0 0

Unipetrol Doprava 0 0 0 0 0 0 0

Skupina Unipetrol 0 0 0 1 1 0 0
1) nemoc z polycyklick ch kondenzovan ch uhlovodík

Prevence, osobní ochranné pracovní prost edky a pom cky
Prevence bezpe nosti práce je zaji t na odborn  zp sobil mi pracovníky v oblasti hodnocení rizik, kte í provád jí
prohlídky jednotliv ch pracovi . Osobní ochranné pracovní prost edky jsou zam stnanc m spole nosti vydávány na 
základ  vlastního vyhodnocení rizik. 

Kvalita pracovního prost edí
Na základ  provedené kategorizace prací jsou podmínky pracovního prost edí ve spole nostech skupiny Unipetrol 
pravideln  prov ovány m ením faktor  pracovního prost edí, p edev ím expozice zam stnanc  hluku, chemick m
látkám a prachu. M ení provedená v roce 2010 potvrdila sni ující se po et p ekro en ch p ípustn ch expozi ních limit
a nejvy ích p ípustn ch koncentrací. 

Zdravotní pé e a prevence 
Spole nosti skupiny Unipetrol mají uzav ené smlouvy s léka i na poskytování závodní preventivní pé e. Léka ské
preventivní prohlídky jsou provád ny podle  stanoven ch právních p edpis  a dle rozhodnutí orgán  Hygienické slu by.

eská rafinérská v roce 2010 dosáhla hodnoty nemocnosti 1,0 %. Dosa ení nízké krátkodobé nemocnosti je mo né
p i íst k dlouhodobému uplat ování program  podpory zdraví a nadstandardním zdravotním periodick m prohlídkám. 
Jedním z krok  na podporu zdraví zam stnanc  v roce 2010 byla nap . nadstandardní preventivní prohlídka – screening 
osteoporózy.
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D le ité mezníky skupiny Unipetrol v roce 2010 z pohledu 
ochrany ivotního prost edí, bezpe nosti a ochrany zdraví 

Unipetrol
Proveden dozorov  audit certifika ní organizace LRQA související s pln ním po adavk  ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 
18001. Bez neshod.

Zaji t ní prodlou ení sanace lagun v lokalit  R odol

Zahájení sana ního erpání v areálu Kralupy z prost edk  Ministerstva financí 

Unipetrol RPA 
Proveden dozorov  audit certifika ní organizace LRQA související s pln ním po adavk  ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 
18001. Bez neshod.

Provedeno havarijní cvi ení k ov ení funk nosti Vnit ních havarijních plán  dle zákona . 59/2006 Sb. o prevenci 
záva n ch havárií 

Realizace prov ovacího cvi ení systému pomoci p i p eprav  nebezpe n ch v cí TRINS a v ech dal ích zapojen ch
evropsk ch st edisek v rámci CEFIC /Evropská rada chemického pr myslu/ 

V znamn  pokles emisí biologického a dusíkatého zne i t ní z B OV

Unipetrol Doprava 
Proveden dozorov  audit certifika ní organizace LRQA související s pln ním po adavk  ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 
18001. Bez neshod.

Provedeno  havarijní cvi ení k ov ení funk nosti Vnit ních havarijních plán  dle zákona . 59/2006 Sb. o prevenci 
záva n ch havárií ve v ech areálech za azen ch do skupiny B (5x), v sou innosti s HZSP vlastník  areál

Benzina
Proveden dozorov  audit certifika ní organizace LRQA související s pln ním po adavk  ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 
18001. Bez neshod.

Standardizace slu eb v oblasti nakládání s odpady na erpacích stanicích PHM 

Dokon ení programu Benzina Plus – p estavby (modernizace) S, rekonstrukce mycích linek a vodního hospodá ství 20 
S PHM 

Zahájení sanace n kter ch lokalit z prost edk  Ministerstva financí 

eská rafinérská 
Za al se provád t praktick  v cvik (procvi ení praktického postupu p i ha ení) operátor  a laborant eské rafinérské 
za azen ch do preventivních po árních hlídek a po árního dohledu ve spolupráci s hasi i Unipetrol RPA 

Ji  pot etí se uskute nil ve spole nosti DEN BEZPE NOSTI (na téma „D LEJME SPRÁVNÉ V CI!“) 

eská rafinérská obhájila certifikát pro integrovan  systém ízení

Byla zahájena 1. etapa projektu „Bezpe né chování“ zam eného na kulturu bezpe nosti práce a zv ení pov domí o 
bezpe ném chování 

25. íjna 2010 - dosa ení milníku 500 000 hodin bez úrazu s absencí 

Paramo
V roce 2010 byl odpracován 1 milion hodin bez pracovního úrazu 

Proplacení dotace z OP P v rámci prioritní osy Omezování pr myslového zne i t ní a sni ování environmentálních rizik 
na Rekonstrukce skladovací nádr e kapaln ch uhlovodík  VR 28 ve v i 9,5 mil K

Zpracování dal í ádosti o dotaci z OPZP (Rekonstrukce skladovacích nádr í v . realizace havarijní jímky PS 0404) 
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ádost o dotaci z OPPI na projekt „Zv ení energetické ú innosti procesu odsí ení motorové nafty – roz í ení
v m níkov ch polí. Investi ní akce vedoucí k úspo e energie a tím i emisí CO2 bude realizována v pr b hu
celopodnikového odstavu 2011. 

V voj procesního oleje TDAE a úsp né ov ení jeho aplikace p i v rob  pneumatik u zákazník  (Barum Continental, 
Synthos a Mitas). Zahájení investi ní akce (v roba TDAE) v roce 2011. 

Nár st prodeje sm sné motorové nafty (MN s obsahem biolo ky p esahující 31 %) na více ne  p tinásobek oproti roku 
2009.

Potvrzení platnosti vydaného certifikátu dle ISO 9001/ISO14001/OHSAS 18001 po úsp ném zvládnutí kontrolního 
auditu integrovaného systému IMS. 
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