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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Návrh vyhlášky o způsobu zpracování ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu 
informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole byl připraven jako prováděcí právní 
předpis k zákonu č. …/…. Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci 
závažných havárií) k provedení těch ustanovení, která pojednávají o kontrole plnění 
povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Navrhovaná vyhláška 
obsahuje podrobnou právní úpravu v oblasti zpracování ročního plánu kontrol a dalších 
otázek souvisejících s přípravou provádění kontrol v objektech spadajících do působnosti 
zákona o prevence závažných havárií a dále stanoví náležitosti obsahu informace 
o výsledku kontroly a zprávy o kontrole. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem 
Evropské unie 

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. …/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), které zmocňuje 
Ministerstvo životního prostředí k provedení ustanovení:  

1. § 40 odst. 8 tohoto zákona, a tedy stanovení způsobu zpracování návrhu ročního 
plánu kontrol, způsobu stanovení termínů provádění kontrol, kritérií hodnocení 
výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie, postupu při 
projednávání návrhu ročního plánu a při jeho schvalování; 

2. § 41 odst. 5 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu informace o výsledku 
kontroly, její struktury a způsobu jejího předložení České inspekci životního prostředí 
a dále stanovení náležitostí obsahu zprávy o kontrole, její struktury a způsobu jejího 
zpracování. 

Navrhovaná vyhláška nepřekračuje uvedená zákonná zmocnění k jejímu vydání 
a předmět její úpravy se tak omezuje na popsání podrobností ohledně kontrol 
prováděných na úseku prevence závažných havárií. Dochází tím rovněž, ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona o prevenci závažných havárií o kontrole, k naplnění 
transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 
4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných 
látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, a to zejména jejího 
článku 20, který členským státům ukládá povinnost zavést systém kontrol. 
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c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Otázky řešené předkládaným návrhem vyhlášky jsou v současné době upraveny 
v nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, které je prováděcím 
právním předpisem k zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 59/2006 Sb. spolu se všemi právními předpisy jej provádějícími, a tedy 
i nařízením vlády č. 254/2006 Sb., pozbude platnosti ke dni nabytí účinnosti nového 
zákona o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb., který byl připraven v souvislosti 
s prováděním transpozice výše uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/18/EU. Otázky spojené s výkonem kontroly na úseku prevence závažných havárií, 
které byly dosud řešeny ve výše uvedeném nařízení, byly do značné míry přeneseny 
přímo do dikce nového zákona o prevenci závažných havárií. Pro regulaci některých 
zbývajících otázek týkajících se právě ročního plánu kontrol a náležitostí dokumentů 
popisujících výsledky provedených kontrol pak byla zvolena forma vyhlášky. 

d) Předpokládané hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Předmětem právní úpravy obsažené v navrhované vyhlášce je stanovení některých 
podrobností systému kontrol na úseku prevence závažných havárií, a to pokud jde 
o podrobnou úpravu zpracování ročního plánu kontrol a specifikace obsahu dokumentů, 
které kontrolní orgány o výsledcích provedených kontrol zpracovávají. Jedná se tedy 
o podrobné vymezení povinností, které zákon o prevenci závažných havárií ukládá 
jednotlivým orgánům vykonávajícím kontrolu plnění povinností stanovených tímto 
zákonem nebo na jeho základě provozovatelům objektů, v nichž jsou vybrané 
nebezpečné chemické látky nebo směsi umístěny v množstvích přesahujících stanovené 
limity. Vyhláška sama o sobě tedy nebude působit žádné hospodářské a finanční dopady 
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Právní úprava navrhovaná v předkládané vyhlášce nebude mít dopady na podnikatelské 
prostředí v České republice. 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, včetně dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít přímé dopady na životní prostředí. Předmětem 
právní úpravy obsažené v navrhované vyhlášce jsou však otázky spojené s prováděním 
kontrol v objektech, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo 
směsi v množstvích přesahujících stanovené limity. V tomto smyslu je navrhovanou 
vyhlášku nutno chápat jako jeden z nástrojů, jenž v širších souvislostech přispívá 
k ochraně životního prostředí.  
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e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava, stejně jako současná regulace provedená v nařízení vlády 
č. 254/2006 Sb., nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. 

g) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K ustanovení § 1 

Úvodní ustanovení vyhlášky vymezuje v návaznosti na příslušné zákonné zmocnění k jejímu 
vydání obsažené v ustanovení § 54 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií (dále také 
jen „zákon“) předmět právní úpravy v ní obsažené. Tento předmět je možné rozdělit do dvou 
oblastí. První tuto oblast představuje roční plán kontrol – navrhovaná vyhláška se zabývá 
otázkami spojenými se zpracováním návrhu ročního plánu kontrol, jeho projednáváním 
a postupem při jeho schvalování. Druhou oblast představují dokumenty, které o výsledcích 
kontrol zpracovávají jednotlivé kontrolní orgány – navrhovaná vyhláška předepisuje 
náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole, strukturu těchto 
dokumentů, způsob, kterým krajské úřady a orgány integrované inspekce předkládají 
informaci o výsledku kontroly České inspekci životního prostředí a způsob zpracování zprávy 
o kontrole. 

K ustanovení § 2 

Kontroly dodržování povinností uložených provozovatelům objektů, které spadají do 
působnosti zákona o prevenci závažných havárií, probíhají na základě ročního plánu kontrol. 
Obsah tohoto ročního plánu kontrol vymezuje zákon o prevenci závažných havárií 
v ustanovení § 40 odst. 2. Návrh ročního plánu kontrol zpracovává Česká inspekce životního 
prostředí po projednání s krajskými úřady a orgány integrované inspekce, přičemž úprava 
způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol, jeho projednání a schvalování je 
ponechána na prováděcí právní předpis. Navrhovaná vyhláška popisuje celou tuto proceduru 
v příloze č. 1. Součástí přípravy návrhu ročního plánu kontrol je rovněž stanovení termínů, ve 
kterých budou kontroly v jednotlivých objektech prováděny. Základní pravidla pro stanovení 
těchto termínů jsou nastavena v ustanovení § 40 odst. 3 zákona, tato však mohou být 
modifikována na základě výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie, 
jak připouští zákon v ustanovení § 40 odst. 4. Navrhovaná vyhláška vypočítává v příloze č. 2 
kritéria pro hodnocení výsledků tohoto posouzení. 

K ustanovení § 3 

Ustanovení § 3 navrhované vyhlášky navazuje na ustanovení § 41 zákona a stanoví způsob 
předložení informace o výsledku kontroly, kterou zpracovávají krajský úřad a jednotlivé 
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orgány integrované inspekce, České inspekci životního prostředí, která na základě těchto 
informací zpracuje výslednou zprávu o kontrole. Náležitosti obsahu informace o výsledku 
kontroly a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 3 této vyhlášky.  

K ustanovení § 4 

Ustanovení § 4 navrhované vyhlášky rozvádí náležitosti zprávy o kontrole, kterou 
zpracovává Česká inspekce životního prostředí na základě informací o výsledku kontroly 
zaslaných jí příslušnými krajskými úřady a orgány integrované inspekce. Náležitosti obsahu 
zprávy o kontrole a její strukturu stanoví příloha č. 4 této vyhlášky. 

K ustanovení § 5 

Jako datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje den 1. října 2015, kdy se předpokládá 
nabytí účinnosti nového zákona o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb.  
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