
1 
 

V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy 
o kontrole 

 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
24. března 2015, s termínem dodání stanovisek do 15. dubna 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 
 

1. K úvodní větě: 
V úvodní větě doporučujeme zvážit nutnost zavedení 
legislativní zkratky „zákon“. Je možné namísto jejího 
používání využít zkráceného názvu zákona „zákon 
o prevenci závažných havárií“. 
 

VYSVĚTLENO. 
S ohledem na používání odkazů na zákon v textu vyhlášky 
považuje předkladatel za přehlednější, je-li zavedena 
předmětná legislativní zkratka. 
 

 2. K § 7: 
V § 7 je nabytí účinnosti vyhlášky stanoveno dne 
1. června 2015, společně s novým zákonem o prevenci 
závažných haváriích. Upozorňujeme, že tento zákon byl 
jako tisk č. 399 projednán teprve v 1. čtení v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu. Není možné, aby vyhláška 
nabyla účinnosti dříve, než výše zmíněný zákon. 
V případě posunutí účinnosti zákona o prevenci 
závažných havárií bude proto nezbytné lhůtu pro nabytí 
účinnosti vyhlášky upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Datum nabytí účinnosti bude stanoveno podle reálného 
předpokladu nabytí účinnosti zákona o prevenci závažných 
havárií. 
 

 3. K přílohám č. 3 a 4: 
Doporučujeme zvážit, zda některá ustanovení v přílohách 
č. 3 a 4 návrhu vyhlášky, jež stanoví náležitosti informace 
o výsledku kontroly, respektive zprávy o kontrole, nejsou 
duplicitní k ustanovením o náležitostech protokolu 
o kontrole dle § 12 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád). 
 

VYSVĚTLENO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole, jejíž 
náležitosti jsou obsahem přílohy č. 4. 
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Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

K příloze č. 1: 
Doporučujeme vložit nový bod 4.3: 
     „4.3. Oblastní inspektoráty České inspekce životního 
prostředí zašlou termíny provedení kontroly vyplývající 
z plánu kontrol dotčeným subjektům ve své působnosti 
do 31. prosince kalendářního roku (případně zveřejní na 
svých webových stránkách)“ 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Plán kontrol bude zveřejňován prostřednictvím informačního 
systému prevence závažných havárií. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K ustanovení § 5: 
V ustanovení § 5 o nabytí účinnosti doporučuji v souladu 
s čl. 53 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády 
slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace ustanovení o nabytí účinnosti vyhlášky bude 
uvedena do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

 2. K příloze č. 1: 
V příloze č. 1 k návrhu vyhlášky doporučuji v bodě 1.2. 
za slova „§ 40 odst. 2 písm. b), c), e) a f)“ doplnit slovo 
„zákona“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Chybějící text doplněn. 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 3 odst. 2: 
Z textu není zřejmé, o jaký poslední kontrolní úkon se 
jedná. Předpokládáme, že se jedná o poslední kontrolní 
úkon jednotlivého kontrolního orgánu (integrované 
inspekce), ale mohlo by se teoreticky jednat i o poslední 
kontrolní úkon všech kontrolních orgánů. Požadujeme 
proto znění odstavce 2 v tomto smyslu upřesnit tak, aby 
jeho výklad byl jednoznačný. 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upřesněna. 

 2. K příloze č. 1, bodům 3 a 4: 
Jednotlivé orgány integrované inspekce musí ve svých 
plánech kontrol zohlednit i termíny kontrol podle zákona 
o prevenci závažných havárií. Z toho důvodu je proto 
nezbytné, aby podle bodu 4.2 byly orgány integrované 
inspekce informovány o schválených termínech plánu 

AKCEPTOVÁNO. 
Termíny upraveny. 
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kontrol na příští rok, a to nejpozději do 20. listopadu 
kalendářního roku (tak tomu bylo doposud), aby tyto 
termíny mohly ve svých plánech kontrol zohlednit. Nelze 
proto akceptovat neuvedení termínu v bodě 4.2 či 
uvedení pozdějšího termínu než 30. listopad 
kalendářního roku. Považujeme proto za nezbytné 
upravit i termíny v bodech 3.1 (dříve do 31. srpna 
kalendářního roku, nezbytná je i úprava v bodech 3.2 
a 4.1). 
 
Zásadní připomínka  

 3. K příloze č. 3, bodu 9: 
Požadujeme doplnit slova „nebo zařízení“, neboť 
v případě rozsáhlých objektů se kontrolují jen některá 
zařízení, která byla dána ročním plánem kontrol (viz bod 
2.3. přílohy č. 1). 
 
Zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO. 
Pokud je kontrolováno jen některé zařízení, je specifikován 
v předmětu kontroly, i v tomto případě je však vyžadován popis 
v kontextu celého objektu. 

 4. K § 2 odst. 3 in fine: 
Z textu není zřejmé, jaký souhlas (resp. souhlas s čím) je 
součástí výsledku systematického posouzení nebezpečí 
závažné havárie. Doporučujeme proto v tomto směru 
normativní text doplnit. 
 

VYSVĚTLENO. 
Jedná o vyjádření kontrolních orgánů k systematickému 
hodnocení nebezpečí závažné havárie, které je však součástí 
samotného hodnocení jeho výsledků podle přílohy č. 2 k této 
vyhlášce, proto z textu vypuštěno. 

 5. K § 3 odst. 2: 
Slova „v listinné nebo elektronické podobě“ 
doporučujeme pro jejich nadbytečnost vypustit, neboť 
zpracovanou informaci v písemné podobě nelze doručit 
jiným způsobem. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena a nadbytečný text vypuštěn. 

 6. K příloze č. 1 bodu 2: 
Doporučujeme doplnit přílohu č. 1 o nový bod 2.4., neboť 
zejména u provozovatelů objektů skupiny A není kontrola 
tak náročná a rozsáhlá, aby nebylo možné obě kontroly 
spojit, čímž by došlo ke snížení zatěžování právnických 
nebo podnikajících fyzických osob počtem kontrol. 

VYSVĚTLENO. 
Navržené doplnění je s ohledem na § 25 odst. 1 kontrolního 
řádu nadbytečné. Navíc, oblastní inspektorát ČIŽP nemůže 
možnost a účelnost spojení s kontrolou podle § 39 odst. 4 
návrhu zákona posoudit, neboť ČIŽP nemá ve vztahu k plánu 
fyzické ochrany žádné pravomoci. 
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Protože vládní návrh zákona nestanoví četnost kontrol 
podle § 39 odst. 4, je zřejmé, že krajský úřad má 
možnost tuto četnost stanovit sám (tedy zpracovat plán 
zvláštních kontrol) a při navrhování termínů kontrol musí 
oblastní inspektorát s tímto plánem zvláštních kontrol 
seznámit. Protože cíl obou kontrol je shodný (zabránit 
možnému vzniku závažné havárie), jeví se spojení obou 
kontrol jako žádoucí. 
Předmětný bod doporučujeme uvést v následujícím 
znění: 
„2.4. Oblastní inspektorát v součinnosti s krajským 
úřadem posoudí, zda je možné a účelné, vzhledem 
k předpokládanému rozsahu kontroly a četnosti kontrol 
u jednotlivého provozovatele, spojit ji nebo některou její 
část se zvláštní kontrolou fyzické ochrany 
a bezpečnostních opatření podle § 39 odst. 4 zákona.“. 
 

 7. K příloze č. 3 bodu 4 a k příloze č. 4 bodu 4: 
Slovo „objekt“ doporučujeme nahradit slovem „objektu“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace opravena. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. K § 7:  
V tomto ustanovení doporučujeme nahradit slovo „dne“ 
slovem „dnem“ v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády.   
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace ustanovení o nabytí účinnosti vyhlášky bude 
uvedena do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

 K příloze č. 3 Náležitosti obsahu informace o výsledku 
kontroly a její struktura: 
V této příloze doporučujeme tyto legislativně technické 
úpravy: 
 

 

 2. K bodu 5: 
Doplnit vedle jména slovo „příjmení“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Chybějící text doplněn. 

 3. K bodu 6: 
Upřesnit, jaké údaje budou od ostatních účastníků 
kontroly požadovány, např. základní identifikační údaje 

NEAKCEPTOVÁNO. 
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(jméno a příjmení, případně vztah k provozovateli, 
předmětu kontroly apod.). 
 

 4. K bodu 7: 
V návaznosti na bod 11 doplnit i zaměření kontroly. 
 

VYSVĚTLENO. 
Zaměření kontroly vyplývá z jejího předmětu podle bodu 7. 

Český báňský 
úřad 

K § 3 odst. 2 a k příloze č. 3: 
 

 

1. K § 3 odst. 2: 
V odstavci 2 je uveden požadavek, aby orgány 
integrované inspekce, které provedly kontrolu, informaci 
o výsledku kontroly doručily České inspekci životního 
prostředí. Tento požadavek je uváděn jako transpoziční 
s tím, že implementuje požadavek čl. 20 odst. 7 směrnice 
2012/18/EU. Uvedený požadavek směrnice je ale odlišný 
a týká se jiných povinností, než které stanoví návrh 
vyhlášky a proto by nemělo být toto ustanovení v návrhu 
vyhlášky podtrženo jako implementační. 
 
Z výše uvedených důvodů požadujeme § 3 uvést 
v následujícím znění: 

"§ 3 
Informace o výsledku kontroly 

(k § 41 odst. 5 písm. a) zákona) 
 
Krajský úřad a orgány integrované inspekce poskytují 
České inspekci životního prostředí informace o výsledku 
kontroly v podobě protokolu o kontrole vypracovaného 
podle kontrolního řádu, a to nejpozději do 10 dnů po 
ukončení kontroly podle tohoto zákona.". 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Vzhledem k tomu, že zpráva o kontrole je zpracovávána na 
základě informací o výsledku kontroly, považuje předkladatel 
uvedené ustanovení za transpoziční ve vztahu k povinnosti 
příslušného orgánu sdělit po každé kontrole její výsledky 
a všechna nezbytná opatření provozovateli. 
 
Zákon o prevenci závažných havárií ukládá krajskému úřadu 
a orgánům integrované inspekce zpracovat informaci 
o výsledku kontroly a zmocňuje MŽP ke stanovení jejích 
obsahových náležitostí, struktury a způsobu jejího předložení 
ČIŽP. Ve vztahu ke kontrolnímu řádu se jedná o speciální 
ustanovení, obsah a struktura informace jsou předepsány 
v příloze č. 3 k vyhlášce. 

 2. K příloze č. 3: 
V příloze č. 3 k návrhu vyhlášky jsou v bodech 13 a 14 
stanoveny požadavky na informace, které se týkají 
zjištěných nedostatků a opatření pro jejich odstranění. 
Tyto informace vycházejí z předpokladu, že každý 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
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kontrolní orgán v rámci integrované inspekce sepíše 
podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
protokol, který tyto informace bude mj. obsahovat. 
V protokole podle § 12 kontrolního řádu musí být 
uvedeny zjištěné nedostatky  
a dále lze proti nálezové části vznést podle § 13 
kontrolního řádu námitky.  Tento postup je ale v rozporu 
s navrženým zákonem o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „navržený 
zákon“), který v § 42 stanoví, že opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků, o kterých bude krajský úřad 
vyrozuměn z informace podle § 3 návrhu vyhlášky, 
budou stanoveny až krajským úřadem. 
 
Z výše uvedených důvodů požadujeme přílohu č. 3 
vypustit a přílohu č. 4 označit jako přílohu č. 3; odkazy na 
přílohu č. 4 nahradit odkazy na přílohu č. 3. 
 
Odůvodnění: 
Navržená právní úprava nerespektuje právní úpravu 
kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb. Orgány 
integrované prevence (mj. OBÚ) vykonávají podle 
zákona o prevenci závažných havárií kontrolu v rámci 
své působnosti a jsou tedy povinny vyhotovit vždy vlastní 
protokol  
o kontrole obsahující náležitosti dle § 12 zákona 
č. 255/2012 Sb., který může sloužit ke stejnému účelu, 
jako navrhovaná „informace o výsledku kontroly“. 
Vyhotovení jakýchkoliv dalších listin nad rámec protokolu 
je totiž bezdůvodným zvyšováním administrativní zátěže,  
a to i s ohledem na skutečnost, že údaje požadované 
předloženou přílohou č. 3, které jdou nad rámec obsahu 
protokolu o kontrole, jsou pro účely prevence závažných 
havárií zcela irelevantní (pod body 8, 9, 16).  
 

kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole.  
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Dále jsou některé údaje požadované předloženou 
přílohou č. 3 nepřiměřené a předčasné (zejména pod 
bodem 15), neboť kontrolní orgán ihned po uskutečnění 
kontroly zpravidla není rozhodnut, zda správní řízení 
zahájí, případně v jakém rozsahu.  
 
Pokud jde o lhůty pro zasílání informace podle 
předloženého § 3, je nutno zdůraznit, že protokol 
o kontrole jako povinný výsledek kontroly se zpracovává 
podle § 12 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. teprve do 30, 
resp. v některých případech i do 60 dnů, od posledního 
kontrolního úkonu. V mezidobí od provedení kontroly do 
vyhotovení protokolu o kontrole pak není důvodné 
jakoukoliv nezávaznou skutečnost sdělovat jinému 
orgánu státní správy,  
a navíc, není to důvodné ani v případě, že po vyhotovení 
protokolu o kontrole nebyla samotná kontrola ve smyslu 
§ 18 zákona č. 255/2012 Sb. ukončena (v případě 
vyřizování podaných námitek proti kontrolnímu zjištění), 
neboť až ukončením kontroly je skutkové zjištění 
uvedené v protokole o kontrole definitivní. Proto se 
navrhuje protokol poskytovat až po ukončení kontroly ve 
lhůtě do 10 dnů. 
 
Zásadní připomínky 
V rámci vypořádání MPŘ připomínky změněny na 
doporučující. 
 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Obecně: 
Úřad považuje za nevhodné, aby základní parametry 
povinností, upravovaných vyhláškou k provedení zákona 
byly stanoveny pouze v příloze k tomuto prováděcímu 
předpisu. Základní náležitosti je třeba vložit přímo do 
textu vyhlášky, mj. i s ohledem na jejich důsledky pro 
povinné osoby.  
 

VYSVĚTLENO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole. 
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Proto je třeba zrušit přílohu č. 4 a její obsah převést do 
textu vyhlášky, pokud nebude zvoleno jiné řešení. 
Argumentuje se odkazem na zákon č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), jehož § 12 stanoví v odst. (1) 
že protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se 
k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje alespoň a) 
označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, b) 
označení ustanovení právního předpisu vymezujícího 
pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, c) 
označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, 
d) označení kontrolované osoby, e) označení předmětu 
kontroly, f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, 
a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, g) poslední 
kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu 
o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, 
h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci 
s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, 
které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých 
tato kontrolní zjištění vycházejí, i) poučení o možnosti 
podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu 
o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání 
a komu se podávají, j) datum vyhotovení, k) podpis 
kontrolujícího. 
 
Z týchž důvodů je třeba zrušit stávající přílohy č. 1 a 3 
a jejich obsah rovněž převést do textu vyhlášky. 
 

Podle čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel vlády může být část 
právní úpravy obsažena v příloze k právnímu předpisu, je-li to 
vhodné k dosažení přehlednosti právního předpisu. Příloha 
tvoří součást právního předpisu a není méně závazná, než 
vlastní, paragrafová část právního předpisu. 

 K příloze č. 3: 
Úřad upozorňuje na chybu v psaní v příloze č. 3, bodu 2. 
(správně orgánu) a 3. (správně objektu). 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace opraveny. 

Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

K příloze č. 2: 
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Kritéria hodnocení výsledků systematického posouzení 
nebezpečí závažné havárie“: 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Seskupení jednotlivých řádků tabulky upraveno tak, aby nebylo 
zavádějící. 
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V sedmém řádku odspoda se uvádí souhrnné označení 
„Vyjádření orgánů integrované inspekce“, následně 
v šestém řádku odspoda se uvádí „Česká inspekce 
životního prostředí“ a v pátém řádku odspoda pak 
„Krajský úřad“, tyto ´orgány veřejné správy´ však nejsou 
´orgány integrované inspekce´, jak je vymezuje § 39 
odst. 1 navrhovaného zákona, tedy „Státní úřad inspekce 
práce a oblastní inspektoráty práce, Český báňský úřad 
a obvodní báňské úřady, krajské hygienické stanice 
a hasičské záchranné sbory krajů (dále jen „orgány 
integrované inspekce“)“. 
 
Za účelem provedení co nejjednodušší opravy 
nesprávného souhrnného označení navrhuji následující 
úpravu: 
 
Původní znění sedmého řádku odspoda: 
„Vyjádření orgánů integrované inspekce“ 
 
Nové znění sedmého řádku odspoda: 
„Vyjádření kontrolních orgánů“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v souladu s obsahem pojmu 
„kontrolní orgán“, jak jej vymezuje zákon č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád). Tento pojem je navíc správně 
použit také v následujících přílohách navrhované 
vyhlášky (příloha č. 3, odst. 2, odst. 3 a odst. 18; příloha 
č. 4, odst. 2 a odst. 3). 
 

Krajský úřad 
Karlovarského 
kraje 

1. Obecně: 
Doporučujeme zajištění postupu provádění kontroly tak, 
aby provozovatel byl kontrolován pouze z hlediska 
prevence závažné havárie. 
Doposud kontroly probíhají tak, že ČIŽP se kromě 
náležitostí kontroly prevence závažné havárie (stav 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
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bezpečnostní dokumentace, vnitřního havarijního plánu, 
školení zaměstnanců apod.) zaměřuje především na své 
záležitosti, a to především kontrolu náležitostí, která 
spadá do působnosti vodního zákona. 
Tuto svou kontrolní činnost ČIŽP uplatňuje i u látek 
a směsí, které nejsou předmětem zákona o prevenci 
závažných havárií, tedy u žíravin, zdravý škodlivých 
apod. 
Inspektoráty bezpečnosti práce také v průběhu kontroly 
prevence závažných havárií provádí kontrolu podle 
svého zvláštního zákona, která se v mnoha případech 
netýká umístěných nebezpečných látek a s tím 
spojených rizik. 
Jedná se o nadměrnou zátěž provozovatele, který má 
oznámenou kontrolu prevence závažných havárií, ale při 
ní čelí výtkám ze strany integrované inspekce, které 
nesouvisí s předmětem kontroly, a tyto výtky je nucen 
řešit, přijímat termíny k odstranění nedostatků apod.  
Kontrola prevence závažných havárií se tímto 
zavedeným postupem prodlužuje. Tento postup 
provádění kontroly není v souladu s principy dle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
 

předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole. 
V souladu s § 25 odst. 1 a § 27 kontrolního řádu je koordinace 
jednotlivých kontrol žádoucí. 

 2. V § 2 předkládané vyhlášky k návrhu ročního 
plánu kontrol kromě termínů přiřadit informace o tom, co 
přesně bude u provozovatele kontrolováno a kdo 
z integrované kontroly se na tu kterou část zaměří s tím, 
že na jednání koordinační skupiny zástupců orgánů 
integrované inspekce a krajského úřadu s tím musí 
krajský úřad, který je příslušný k ukládání nápravných 
opatření dle zákona o prevenci závažných havárií, 
souhlasit. 
 
Návrh vyhlášky v předloženém znění, resp. jeho § 2, 
Karlovarský kraj považuje za neakceptovatelný. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Je předmětem programů kontrol prováděných u jednotlivých 
provozovatelů. 
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Zásadní připomínky 
KÚ Karlovarského kraje nereagoval na zaslaný návrh 
vypořádání připomínek. 
 

Krajský úřad 
Moravsko-
slezského kraje 

Obecně: 
Není zřejmé, proč návrh vyhlášky ani připravovaný zákon 
o prevenci závažných havárií, který má vyhláška 
provádět (dále jen „zákon“), nerespektují terminologii 
a proces podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), (dále též „KŘ“). Procesní stránka kontrol 
ve veřejné správě by měla být, s výjimkou případů, kde je 
nezbytně nutné stanovit zvláštní postup, terminologicky 
i procesně jednotná. 
 
Nad rámec vyhlášky - k zákonu: 
− Kontrolu provádí více subjektů (§ 40), KÚ, orgány 

integrované prevence, ČIŽP - není zřejmé, kdo je 
kontrolní orgán z pohledu kontrolního řádu a vůbec 
kdo je v jakém postavení (ohled na právní jistotu 
kontrolované osoby).  

− Výstupem kontroly provedené několika kontrolními 
orgány je zpráva o kontrole (§ 42 zákona), která je 
evidentně kompilována z dílčích „informací 
o výsledku kontroly“ - není zřejmé, proč se 
terminologie odchyluje od KŘ, není např. ani zřejmé, 
kdy má kontrolovaná osoba možnost podat opravný 
prostředek (námitky). 

− Vzhledem k § 42 odst. 3 KŘ není zřejmé, zda a kde 
se v procesu kontroly použije postup podle 
kontrolního řádu.  

− ČIŽP projednává zprávu o kontrole do 30 dnů ode 
dne dokončení  kontroly - není zřejmé, co tento 
pojem znamená. KŘ v § 18 definuje ukončení 
kontroly nebo v § 12 poslední kontrolní úkon 
předcházející vyhotovení protokolu o kontrole; je 
otázkou, kdy je kontrola ukončena - zda je 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole. 
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ukončením/dokončením výstup „informace o výsledku 
kontroly“ nebo až výstup „zpráva o kontrole“. 
 

 1. K § 3 odst. 2: 
Ustanovení doporučujeme dát do souladu s KŘ. 
 
Odůvodnění: 
V uvedeném ustanovení návrhu vyhlášky se uvádí 
„Krajský úřad a orgány integrované inspekce, které 
kontrolu prováděly, zpracovanou informaci o výsledku 
kontroly doručí ..... do 30 dnů ode dne provedení 
posledního kontrolního úkonu...“. 
Jedná-li se o kontrolu, jak vyplývá z textu ustanovení, je 
nutno její postupy i terminologii dát do souladu s KŘ - ten 
ukládá v § 12 odst. 2 vyhotovit protokol o kontrole do 30 
dnů od posledního kontrolního úkonu, ve zvlášť složitých 
případech do 60 dnů. Vyhláška ukládá do 30 dnů 
informaci o výsledku kontroly doručit  ČIŽP - tj, obecně 
stanovená lhůta se zde neodůvodněně zkracuje 
a nezohledňuje složité případy. 
 
Zásadní připomínka 
V rámci vypořádání MPŘ připomínka změněna na 
doporučující. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole. 
 

 2. K § 4: 
Doporučujeme zpřesnit, co je výstupem z kontroly ve 
smyslu protokolu podle § 12 KŘ - informace nebo zpráva. 
 
Odůvodnění: 
V ustanovení § 4 návrhu vyhlášky se uvádí „Ve zprávě 
o kontrole Česká inspekce životního prostředí shrne 
výsledky provedené kontroly, jak vyplývají z informací 
o výsledku kontroly zpracovaných krajským úřadem 
a orgány integrované inspekce.“  Zároveň se 
v ustanovení § 3 návrhu vyhlášky uvádí „Krajský úřad 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Jednotlivé kontrolní orgány 
zpracovávají v rámci své působnosti protokoly o kontrole. Na 
základě provedených kontrol vedle toho „vyberou“ informace 
relevantní k prevenci závažných havárií, požadovaných 
v příloze č. 3, a zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, 
kterou předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě 
vlastního kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu 
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a orgány integrované inspekce, které kontrolu prováděly, 
zpracovanou informaci o výsledku kontroly doručí…“. 
Z návrhu vyhlášky ani ze zákona není zřejmé, co je 
výstupem z kontroly ve smyslu protokolu podle ust. § 12 
KŘ a v které fázi má kontrolovaná osoba právo podat 
námitky (opravný prostředek). 
 
Zásadní připomínka 
V rámci vypořádání MPŘ připomínka změněna na 
doporučující. 
 

o kontrole. 
Výstupem z kontroly, který se podle § 41 odst. 3 návrhu 
zákona o prevenci závažných havárií projednává 
s provozovatelem a který se mu následně rovněž zasílá, je 
zpráva o kontrole.  

 3. K přílohám č. 3 a č. 4:  
Přílohy doporučujeme dát do souladu s KŘ. 
 
Odůvodnění:  
Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její 
struktura (příloha č. 3) a náležitosti obsahu zprávy 
o kontrole a její struktura (příloha č. 4) nejsou obsahově 
ani terminologicky v souladu s KŘ, zejména s § 12: 
− Rozdílné pojmy: členové kontrolního orgánu místo 

kontrolující, provozovatel místo kontrolovaná osoba, 
ostatní účastníci kontroly místo přizvané osoby, 
výsledek kontroly místo kontrolní zjištění.  

− V bodu 18 obou příloh je chybně pouze podpis 
vedoucího kontrolní skupiny místo podpisu všech 
kontrolujících. 

− Zcela chybí ustanovení právních předpisů 
vymezujících pravomoc ke kontrole - § 12 odst. 1 
písm. b) KŘ; kontrolní úkon, jímž byla kontrola 
zahájena - § 12 odst. 1 písm. f) KŘ; poslední 
kontrolní úkon a den kdy byl proveden - § 12 odst. 1 
písm. g) KŘ; poučení o právu podat námitky - § 12 
odst. 1 písm. i) KŘ. 

− Není zřejmé, co se rozumí pojmem „osoba pověřená 
provozovatelem k účasti při kontrole“ uvedeným 
v příloze č. 4 v bodě 20, tj. zda se jedná o kontrolující 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Na základě provedených 
kontrol zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, kterou 
předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě vlastního 
kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu o kontrole. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y3BAA6O)



14 
 

nebo přizvané osoby ve smyslu příslušných 
ustanovení KŘ. 

 
Zásadní připomínka 
V rámci vypořádání MPŘ připomínka změněna na 
doporučující. 
 

 4. K příloze č. 4: 
Není zřejmé, z čeho vyplývá možnost kontrolované 
osoby (provozovatele) vyjádřit se k výsledkům kontroly, 
uvedená v příloze č. 4 v bodě 17; vyhláška nestanoví, jak 
se s vyjádřením naloží. Doporučujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Zákonným právem kontrolované osoby je možnost podat 
opravný prostředek proti kontrolním zjištěním (§ 13 KŘ). 
 
Zásadní připomínka 
V rámci vypořádání MPŘ připomínka změněna na 
doporučující. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Ve vztahu ke kontrolnímu řádu obsahuje zákon o prevenci 
závažných havárií speciální ustanovení o kontrole, která 
vyplývají z velkého množství kontrolních orgánů a širokého, 
meziodvětvového zaměření kontrol. Jednotlivé kontrolní orgány 
zpracovávají v rámci své působnosti protokoly o kontrole. Na 
základě provedených kontrol vedle toho „vyberou“ informace 
relevantní k prevenci závažných havárií, požadovaných 
v příloze č. 3, a zpracují o nich informaci o výsledku kontroly, 
kterou předloží ČIŽP a ta na jejich základě a na základě 
vlastního kontrolního zjištění zpracuje konečnou zprávu 
o kontrole. Tato zpráva se podle § 41 odst. 3 návrhu zákona 
o prevenci závažných havárií projednává s provozovatelem 
a po tomto projednání se mu rovněž zasílá.  
 

 
 
V Praze dne 28. května 2015 
 
Vypracovali:  Mgr. Kristýna Přikrylová        Podpis: …………………………… 
  Ing. Pavel Forint, Ph.D. 
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