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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 

Návrh vyhlášky o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie 
a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. 

1.2. Definice problému 
Současná vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné 
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie je vázána na zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných haváriích, jehož nová podoba transponující požadavky EU prochází legislativním 
procesem. Z tohoto důvodu je nutné upravit a aktualizovat i prováděcí právní předpisy, aby 
navazovaly na nový zákon o závažných haváriích. Dále pak praxe ukázala, že je nutné 
provést technické úpravy současných příloh (zejména názvosloví). 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Danou problematiku v současné době upravuje vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu 
a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech 
závažné havárie, a vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence 
závažných havárií, v části, která stanoví rozsah a způsob informace a postup při 
zabezpečování informace veřejnosti v zóně havarijního plánování. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
a) provozovatelé objektů, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky (povinné subjekty). 
b) krajské úřady (KÚ), 
c) veřejnost. 

1.5. Popis cílového stavu 
Hlavním cílem je kompletní přenesení povinností, které má Česká republika ze směrnice 
2012/18/EU, a technické úpravy příloh současné vyhlášky č. 255/2006 Sb., o rozsahu 
a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech 
závažné havárie. 

1.6. Zhodnocení rizika 
Mezi rizika řadíme neprovedení zákona. 

2. Návrh variant řešení 
2.1. Varianta 0 

Současný stav, kdy vyhláška obsahuje pouze hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1) 
a konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie (příloha č. 2), tzn. neobsahuje 
požadavky předpisu Evropské unie o rozsahu informace poskytované veřejnosti. 
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2.2. Varianta 1 
Transpozice přílohy č. 5 směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií 
s přítomností nebezpečných látek, rozšíření příloh vyhlášky o rozsah, ve kterém se 
zpracovává informace poskytovaná veřejnosti. 

Nový stav vyhlášky: 
− Rozsah, ve kterém se zpracovává informace poskytovaná veřejnosti (příloha č. 1), 
− Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 2), 
− Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie (příloha č. 3). 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Současný stav nepředstavuje žádné náklady pro podnikatelské subjekty, protože rozsah, 
ve kterém se zpracovává informace poskytovaná veřejnosti, zahrnuje informace, které 
provozovatel uvádí již v bezpečnostní dokumentaci. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Náklady pro krajské úřady představují náklady na výrobu a distribuci informace poskytované 
veřejnosti v zóně havarijního plánování formou informačního letáku. Z konzultačního procesu 
vyplynulo, že náklady krajského úřadu ovlivňují tyto parametry: 

− rozsah a vizuální stránka informačních materiálů (náklady na tisk jednoho 
informačního letáku se pohybují v rozmezí 5–40 Kč, další náklady jsou spojené 
s prací referentů krajských úřadů, které vydání zajišťují), 

− náklad, ve kterém jsou informační materiály distribuovány (krajské úřady uvedly, že 
se náklad pohybuje v rozmezí 1–7 tis. výtisků), 

− způsob distribuce (v případě využití roznosu letáků prostřednictvím České pošty s.p. 
se náklady na distribuci pohybují kolem 1 Kč/ks). 

b) Varianta 1 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Návrh vyhlášky nepředstavuje žádné navýšení nákladů pro dotčené subjekty (podnikatelské 
subjekty) v souvislosti s technickými úpravami textu (příloha č. 2 a příloha č. 3). Příloha č. 1 
byla kompletně převzata ze směrnice 2012/18/EU (příloha V) a nejde nad rámec požadavků 
práva EU. 

Dopady celé směrnice byly Evropskou komisí odhadnuty takto (pro cca 10 tis. objektů): 
− jednorázové náklady na přizpůsobení směrnice požadavkům nařízení CLP cca 

1,7 mil. EUR, 
− roční náklady cca 2,4 mil. EUR. 

V případě České republiky (cca 210 objektů), jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě 
k návrhu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
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chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, byly náklady odhadnuty na: 

− jednorázové náklady na přizpůsobení směrnice požadavkům nařízení CLP cca 
950 tis. Kč, 

− roční náklady cca 1,3 mil. Kč. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

V souvislosti s novým zákonem, kterým se mění určitá pravidla, dojde k zařazení cca 
7 nových objektů do skupiny B a cca u 8 objektů k přesunu ze skupiny B do skupiny A nebo 
vyřazení z působnosti zákona. To znamená, že v sedmi případech bude nutné vypracovat 
a distribuovat informační materiál (leták, bulletin, článek v místních novinách apod.) nově. 
Dále pak bude nově nutné zveřejnit požadované informace o cca 83 objektech ze skupiny A 
na internetu a do pravidelné činnosti krajského úřadu zařadit i činnosti spojené s novými 
povinnostmi ohledně podzemních zásobníků plynu (celkem 8 objektů na území České 
republiky). 

Níže jsou uvedeny odhadované náklady krajských úřadů spojené s těmito částečně novými 
povinnostmi. Hodnoty uvedené v níže uvedené tabulce vychází z odhadů krajských úřadů. 
Celkové náklady jsou však závislé na způsobu distribuce a provedení informačního 
materiálu, jejichž výběr je v gesci daného krajského úřadu. 

Distribuce informací (letáky, články v místních novinách apod.) 
Náklady krajských úřadů se liší a cenu ovlivňují způsoby distribuce (roznášková služba, 
v rámci novin atd.) daných informací a jejich provedení (černobíle, barevně apod.). 

Tabulka 1: Odhad průměrných nákladů na tisk a distribuci informačního materiálu 

 

Zveřejňování informací na internetu 
Další náklady jsou spojené s novou povinností zveřejňování informací u objektů ze skupiny 
A, kde časová náročnost na zveřejnění požadovaných informací byla odhadnuta na jeden 
pracovní den. 

Tabulka 2: Odhad nákladů na zveřejnění informací o 1 objektu 

 

Průměrná cena informačních letáků včetně nákladů na distribuci (Kč/ks) 25

Průměrný tiskový náklad informačních letáků (ks) - odhad 3 000

Průměrná časová náročnost zaměstnance na přípravu podkladů (hod.) - odhad 40

Platová třída zaměstnanců 11

Mzdové náklady dle Metodiky MV (Kč/hod.) 330

Odhad celkových nákladů na 1 průměrný tisk a distribuci (Kč) 88 200

Odhad nákladů KÚ na 1 průměrný tisk a distribuci

Průměrná časová náročnost zaměstnance zveřejnění informací na internetu (hod.) - odhad 8

Platová třída zaměstnanců 11

Mzdové náklady dle Metodiky MV (Kč/hod.) 330

Odhad nákladů KÚ na zveřejnění informací o 1 objektu na internetu 2 640

Odhad nákladů KÚ na zveřejnění informací o 1 objektu na internetu 
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Zařazení podzemních zásobníků plynu do režimu nového zákona 
Na území České republiky se nachází celkem 8 zásobníků plynu, které nově spadají do 
režimu nového zákona o prevenci závažných havárií. Dopady se v tomto případě týkají 
pouze kraje Středočeského (1 ks), Jihomoravského (4 ks), Olomouckého (1 ks) 
a Moravskoslezského (2 ks) a náklady s tím spojené se opakují v maximálním intervalu 5 let 
a jsou srovnatelné s náklady výše uvedenými. 

Celkové náklady územních samosprávných celků (krajů) 

Tabulka 3: Odhad celkových nákladů KÚ spojených s transpozicí směrnice 

 
V souvislosti s novými povinnostmi může dojít k navýšení nákladů krajů až o 1,5 mil. Kč 
v opakujících se 5 letých intervalech.  

Celková výše nákladů je však závislá na těchto faktorech: 

− fluktuace počtu objektů ve skupinách v následujících 5 letech, 
− skutečné náklady, které kraje vydají na informování obyvatel, 
− skutečná časová náročnost na zveřejnění informací na internetu. 

Před úhradou formou dotace ministerstvo upřednostňuje úhradu z ostatních zdrojů sloužících 
ke krytí výkonu přenesené působnosti. Ceny výtisků informačních materiálů, počty subjektů 
a časová náročnost se v krajích liší a případná finanční podpora ze strany ministerstva 
představuje riziko neefektivního využití, plýtvání. Kdybychom dané riziko chtěli snížit, tak 
navýšíme neúměrně administrativní zátěž ministerstva. Takto očekáváme, že kraje 
nejefektivnější způsoby. Přesto však ministr vnitra bude informován o plánovaných čistých 
nákladech dle usnesení č. 878 ze dne 13. srpna 2007 a informace bude sloužit jako podklad 
při projednávání navýšení, resp. valorizace příspěvku na výkon státní správy. 

Dopady na státní rozpočet a veřejné rozpočty 

Návrh vyhlášky nepředstavuje dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Dopad na životní prostředí a ostatní dopady 

Dopady na životní prostředí představují zlepšení informování veřejnosti v oblastech s rizikem 
závažné havárie a soulad právních předpisů. 

Počet objektů nově zařazených do skupiny B (ks) 7

Počet podzemních zásobníků plynu (ks) 8

Počet subjektů ve skupině A dle nové legislativy (ks) 83

Celkové náklady (Kč/7 výtisků) - nově zařazené 617 400

Celkové náklady (Kč/8 výtisků) - zásobníky plynu 705 600

Celkové náklady na zveřejnění informací na internetu (Kč) - skupina A 219 120

Odhad nákladů 14 KÚ (Kč) 1 542 218

Celkový odhad nákladů spojený s transpozicí směrnice v oblasti informování veřejnosti (14 KÚ)
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3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Náklady 

Návrh vyhlášky může představovat oproti současnému stavu navýšení nákladů krajských 
úřadů až o 1,5 mil. Kč v opakujících se 5 letých intervalech (změny subjektů ve skupinách A 
a B a nově zařazení i podzemních zásobníků plynu). 

Přínosy 

Jako přínos můžeme vzít v úvahu zlepšení v oblasti informování veřejnosti v oblastech 
s rizikem závažné havárie a soulad prováděcích právních předpisů s  novým zákonem 
v rámci transpozice směrnice EU. 

4. Návrh řešení 
4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Jelikož změna prováděcího právního předpisu obsahuje pouze změny technického 
charakteru u současného znění vyhlášky a rozšíření o požadavek, u kterého není dána 
možnost diskrece, a návrh nejde nad rámec požadavků EU, doporučujeme přijmout Variantu 
1 i za předpokladu, že sebou přináší případné navýšení nákladů pro krajské úřady. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP. 

Dalšími orgány veřejné správy, které dohlížejí nad dodržováním povinností, jsou Ministerstvo 
vnitra, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, Česká inspekce životního prostředí, 
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, hasičské záchranné sbory krajů, 
krajské hygienické stanice a krajské úřady. 

Vynucování zákonem stanovených povinností prostřednictvím pokut, případně i pomocí 
opatření ke zjednání nápravy, zajišťují krajské úřady a Česká inspekce životního prostředí. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti implementace zákona provede ministerstvo v rámci zpětné vazby 
metodické činnosti vůči nižším orgánům veřejné správy v časovém intervalu 5 let. 

7. Konzultace a zdroje dat 

1. Ing. Pavel Forint, odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP 
2. PÍŠKOVÁ, M. Důvodová zpráva k návrhu zákona o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Praha: Ministerstvo 
životního prostředí, 18. 11. 2014. 55 s. 

3. Impact Assessment Accompanying document to the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards 
involving dangerous substances. Brusel: 21. 12. 2010. 108 s.  
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4. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu [online]. 14. 10. 2014 [cit. 2014-10-
15]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_ 
devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp 

5. Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, 2007. 17 s. 

6. Ing. Petr Bauer, Krajský úřad Plzeňského kraje 
7. Ing. Vlasta Štěpánová, Krajský úřad Ústeckého kraje 
8. Bc. Kateřina Svačinková, Krajský úřad Libereckého kraje 
9. Ing. Milan Bartoň, Krajský úřad Olomouckého kraje 
10. Ing. Jana Vanková, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
11. Lubomír Boďa, Krajský úřad Středočeského kraje 
12. Ing. Věra Kmentová, Krajský úřad Pardubického kraje 

Konzultační proces s krajskými úřady proběhl elektronickou formou, kdy bylo osloveno 
celkem 9 krajů, kterých se daná problematika nejvíce dotýká.  

Předložený materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením v termínu od 23. 4. 2015 
do 15. 4. 2015, ze kterého vzešly podněty na úpravu hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Na základě této skutečnosti byly osloveny kraje, které v rámci MPŘ uvedly kontaktní osoby 
a dále pak Asociace krajů ČR o zaslání doplňujících informací. Závěrečná zpráva byla poté 
doplněna a upravena na základě informací a podkladů Ministerstva financí a krajských úřadů 
(Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, 
Moravskoslezský kraj). 

8. Seznam použitých zkratek 

AZ administrativní zátěž 

KÚ krajský úřad 

Metodika MV Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 

MPŘ mezirezortní připomínkové řízení 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

nařízení CLP nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí 

RIA Regulation Impact Assessment 

9. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Martina Píšková 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: martina.piskova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 151  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y3A7ME4)



30 
 

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. § 35 odst. 6 tohoto zákona, a tedy stanovení  
a) náležitostí obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo 

do skupiny B ohledně nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, 
preventivních bezpečnostních opatření a žádoucího chování obyvatel v případě 
vzniku závažné havárie a stanovení rozsahu, v němž se tato informace zpracovává 
pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené do skupiny B, a 

b) způsobu, kterým se informace zpracovaná pro objekty zařazené do skupiny B 
poskytuje veřejnosti; 
 

2. § 36 odst. 5 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu hlášení o vzniku závažné 
havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a způsobu jejich 
zpracování. 
 

Navrhovaná vyhláška nepřekračuje uvedená zákonná zmocnění k jejímu vydání. Předmět 
právní úpravy v ní obsažené se omezuje na stanovení podrobností k informačním 
povinnostem vyplývajícím z příslušných ustanovení zákona o prevenci závažných havárií, 
které byly formulovány v souladu s požadavky 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 (dále také jen 
„směrnice“), jejíž transpozice do právního řádu České republiky je zákonem o prevenci 
závažných havárií prováděna. 

Článek 14 uvedené směrnice ukládá členským státům zajistit veřejnosti přístup ke 
stanoveným informacím týkajícím se objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B 
(terminologií směrnice „závodů“). Obsah těchto informací je pak vymezen v příloze 
V směrnice. Pokud jde o informace týkající se objektů zařazených do skupiny B (terminologií 
směrnice „závodů s nadlimitním množstvím“), jsou členské státy povinny informovat ve 
stanoveném rozsahu dotčenou veřejnost, aniž by tato o poskytnutí těchto informací musela 
žádat. 

Za účelem naplnění těchto závazků ukládá zákon o prevenci závažných havárií v ustanovení 
§ 35 krajským úřadům povinnost vypracovat ve spolupráci s hasičským záchranným sborem 
kraje a provozovatelem objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B informaci 
o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních 
bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie 
s tím, že náležitosti obsahu této informace, včetně stanovení rozsahu jejího zpracování pro 
objekty zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené do skupiny B, budou upraveny 
v prováděcím právním předpise. V souladu s tímto zmocněním předepisuje náležitosti 
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obsahu této informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty 
zařazené do skupiny B příloha č. 1 navrhované vyhlášky. 

Navrhovaná vyhláška pak naplňuje další požadavek článku 14 směrnice, když dále 
předepisuje způsob, jakým má být informace zpracovaná pro objekty zařazené do skupiny B 
distribuována veřejnosti v zóně havarijního plánování, včetně provozovatelů všech budov 
a zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických a sociálních 
zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny. 

Navrhovanou vyhláškou dochází dále k implementaci článku 16 směrnice, který vymezuje 
informace, které jsou provozovatelé povinni poskytnout příslušným orgánům členských států 
v případě, že dojde k závažné havárii. Zákon o prevenci závažných havárií ukládá 
v ustanovení § 36 provozovatelům povinnost zpracovávat hlášení o vzniku závažné havárie 
a následně konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie (přitom povinnost 
zpracovávat hlášení o vzniku závažné havárie se vztahuje rovněž na uživatele objektů), 
přičemž náležitosti obsahu těchto „informačních“ dokumentů a způsob jejich zpracování mají 
být stanoveny v prováděcím právním předpise. Navrhovaná vyhláška provádí tato 
ustanovení v přílohách č. 2 a 3, když předepisuje formuláře, do nichž jsou provozovatelé 
povinni požadované údaje vyplnit. 

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem o prevenci 
závažných havárií, jehož vybraná ustanovení provádí, a dále je v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, jejíž transpozice do právního řádu České 
republiky je ve spojení se zákonem o prevenci závažných havárií navrhovanou vyhláškou 
zajišťována. 

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné 
negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá se 
negativní dopad na rovné postavení mužů a žen ani na životní prostředí. 

 
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, kterým je specifikace informačních 
povinností vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií. V rámci těchto povinností 
lze rozlišit dva okruhy informací, jejichž poskytování zákon požaduje. 
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Prvním tímto okruhem jsou informace, které poskytují krajské úřady veřejnosti ohledně 
objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, druhým tímto okruhem jsou informace, 
které je povinen poskytnout krajskému úřadu provozovatel objektu, v němž došlo k závažné 
havárii. Navrhovaná vyhláška rozvádí příslušná ustanovení zákona ohledně obsahových 
náležitostí těchto informací a způsobu jejich zpracování. 

K ustanovení § 2 a 3 

V souladu s požadavkem článku 14 směrnice je v ustanovení § 35 zákona uloženo krajským 
úřadům zpracovávat ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje a provozovatelem 
informaci o objektech zařazených do skupiny A nebo do skupiny B a tuto informaci 
zveřejňovat na internetu, aby k ní měl každý kdykoliv přístup. Základní obsahové zaměření 
informace vymezuje již samotný zákon v ustanovení § 35 odst. 1, vyhláška rozvádí podrobné 
náležitosti tohoto obsahu. V příloze č. 1 vyhlášky jsou uvedeny tyto obsahové náležitosti, 
přičemž informace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny A musí splňovat tyto 
náležitosti v rozsahu části A této přílohy, informace zpracovávaná pro objekty zařazené do 
skupiny B musí splňovat tyto náležitosti rozšířené nadto o údaje specifikované v části B této 
přílohy. 

Ustanovení § 3 navrhované vyhlášky dále provádí ustanovení § 35 zákona, pokud jde 
o stanovení způsobu, kterým má být informace zpracovaná pro objekty zařazené do skupiny 
B poskytnuta veřejnosti. Článek 14 směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit 
náležité informování všech osob, které mohou být stiženy následky závažných havárií 
v objektech zařazených do skupiny B (terminologií směrnice „závodů s nadlimitním 
množstvím“) – viz ustanovení čl. 14 odst. 2 písm. a) směrnice. Za účelem splnění tohoto 
závazku ukládá zákon v ustanovení § 35 odst. 2 krajským úřadům povinnost poskytnout 
veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci zpracovanou pro objekty zařazené do 
skupiny B a v případě, že se jedná o objekt určený krajským úřadem podle § 7 odst. 1 
zákona, tedy objekt, u kterého může dojít k domino efektu, rovněž provozovatelům všech 
budov a zařízení navštěvovaných veřejností, zejména všech školských a zdravotnických 
zařízení a zařízení sociálních služeb, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny, 
stejně jako provozovatelům sousedních objektů, a to v návaznosti na ustanovení čl. 14 
odst. 2 druhý pododstavec směrnice. Způsob tohoto poskytnutí informace pak určuje právě 
navrhovaná vyhláška, a to obdobně, jako je tomu ve stávající právní úpravě obsažené 
v ustanovení § 10 vyhlášky č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných 
havárií, provádějící zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Informace 
zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B dodá krajský úřad vymezené veřejnosti 
v listinné podobě (v praxi nejčastěji ve formě informační brožury nebo letáku), pokud jde 
o obyvatele, kteří mají v zóně havarijního plánování bydliště, pokud jde o podnikatele či 
provozovatele výše vyjmenovaných zařízení a objektů, pak je preferována forma doručení 
prostřednictvím datové schránky. Dochází tak k naplnění požadavku směrnice, když 
informace obsahující stanovené údaje je veřejnosti adresně distribuována, aniž by o ni tato 
veřejnost musela žádat. 

K ustanovení § 4 

Článek 16 směrnice požaduje, aby provozovatel objektu, v němž došlo k závažné havárii, 
sdělil příslušným orgánům členských států stanovené údaje o havárii. K zajištění 
implementace tohoto požadavku ukládá zákon o prevenci závažných havárií v ustanovení 
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§ 36 odst. 1 písm. b) provozovatelům, a rovněž uživatelům objektů, v nichž došlo k závažné 
havárii, povinnost zpracovat a do 24 hodin od vzniku závažné havárie krajskému úřadu 
doručit hlášení o vzniku závažné havárie, přičemž náležitosti jeho obsahu a způsob jeho 
zpracování mají být stanoveny v prováděcím právním předpise. Toto zmocnění je naplněno 
v příloze č. 2 navrhované vyhlášky, v níž je znázorněn formulář hlášení o vzniku závažné 
havárie, jehož vyplněním provozovatelé a uživatelé objektů, v nichž k závažné havárii došlo, 
svou povinnost hlášení splní.  

K ustanovení § 5 

Další povinností implementující požadavek článku 16 směrnice je povinnost zpracovat 
konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie, která pro provozovatele objektů, 
v nichž došlo k závažné havárii, vyplývá z ustanovení § 36 odst. 2 zákona. Vymezení 
náležitostí obsahu této zprávy a stanovení způsobu jejího zpracování je pak opět svěřeno 
prováděcímu právnímu předpisu. Navrhovaná vyhláška proto v příloze č. 3 znázorňuje, 
podobně jako v případě hlášení o vzniku závažné havárie, formulář, jehož vyplněním 
provozovatel objektu, v němž došlo k závažné havárii, splní svou povinnost poskytnout 
požadované údaje o závažné havárii.  

K ustanovení § 6 

Ustanovení § 5 navrhované vyhlášky upravuje některé otázky společné hlášení o vzniku 
závažné havárie a konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie. Předepisuje se 
forma, v jaké mají být oba „informační dokumenty“ krajskému úřadu zasílány, stejně jako 
způsob, kterým Ministerstvo životního prostředí zpřístupňuje formuláře obou dokumentů. 

K ustanovení § 7 

V ustanovení § 6 vyhlášky se navrhuje aplikace požadavků kladených na hlášení o vzniku 
závažné havárie a zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie dosavadní právní úpravou, 
obsaženou ve vyhlášce č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné 
havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, pokud jde o závažné 
havárie, k nimž dojde přede dnem nabytí účinnosti navrhované vyhlášky. 

K ustanovení § 8 

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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