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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

 
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 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA): 

 

 1. Dopady na krajské úřady jsou vyčísleny jako 
jednorázové navýšení o cca 840 tis. Kč, neuvádí se však 
zdroj jejich úhrady. Upozorňujeme, že případné dodatečné 
prostředky pro krajské úřady by musel předkladatel zajistit 
a uvolnit v rámci rozpočtu své kapitoly (MŽP), neboť 
v souladu s Metodikou stanovení plánovaných nákladů na 
výkon státní správy se jednorázové náklady nezahrnují do 
příspěvku na výkon státní správy.  
Požadujeme do materiálu výslovně uvést, že v souvislosti 
s předkládaným návrhem vyhlášky nevzniknou krajským 
úřadům vedle jednorázových nákladů jiné (trvalé) náklady 
a veškeré vzniklé výdaje budou hrazeny v rámci rozpočtů 
výše uvedených subjektů. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace doplněna podle 
připomínky. 

 2. V RIA jsou vyčísleny pouze dopady na územní 
samosprávné celky a podnikatelské subjekty. 
Předpokládáme tedy, že s návrhem vyhlášky nejsou 
spojeny žádné dopady na státní rozpočet. Tuto informaci 
požadujeme do materiálu uvést. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace doplněna podle 
připomínky. 
 

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

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

 

 4. K § 6: 
V § 6 je slova „ve vyhlášce č. 255/2006 Sb., o rozsahu 
a způsobu zpracování hlášení  
o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech 
závažné havárie“ nutno nahradit slovy „ve vyhlášce 
č. 255/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 5. 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. 

Ministerstvo 
práce 
a sociálních 
věcí 

1. K § 2 odst. 5: 
V navrhovaném znění je uveden pojem „sociální zařízení“. 
Vzhledem k tomu, že v sociální legislativě není pojem 
„sociální zařízení“ používán, požadujeme proto text „… 
zejména školských, zdravotnických a sociálních zařízení…“ 
nahradit textem „… zejména školských a zdravotnických 
zařízení a zařízení sociálních služeb, …“.  
Pojem „zařízení sociálních služeb“ je v souladu 
s ustanovením § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 
Terminologie používaná v návrhu vyhlášky bude přizpůsobena 
pojmosloví používanému v zákoně o sociálních službách. 

 2. K příloze č. 2 – Formulář hlášení o vzniku závažné 
havárie: 
V tabulce je v jednom z polí uveden „Celkový počet 
evidovaných úrazů včetně průmyslových otrav“ s odkazem 

VYSVĚTLENO. 
Pro účely hlášení se pouze vychází ze zásad klasifikace úrazů 
podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
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na přílohu č. 3 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.; toto nařízení vlády je 
prováděcím právním předpisem k zákoníku práce. 
V případě vzniku závažné havárie lze však očekávat, že 
budou zraněny i osoby, které nejsou v právním vztahu 
zaměstnanec - zaměstnavatel, tudíž odkaz na citované 
nařízení vlády nebude přesný. Zároveň v této souvislosti 
uvádíme, že citované nařízení vlády pojem „průmyslové 
otravy“ nezná. 
Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme znovu 
zvážit odkaz na uvedený právní předpis. 
 

nařízení č. 170/2014 Sb., nejedná se tedy o hlášení podle tohoto 
nařízení vlády. 

 3. K příloze č. 3 – Formulář konečné zprávy o vzniku 
a dopadech závažné havárie:  
 V části 3. b) navrhovaného znění upozorňujeme, že 
zkratku „OKEČ“ je nutno nahradit zkratkou „CZ-NACE“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Zkratka klasifikace ekonomických činností opravena. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

K příloze č. 1, část B. Rozsah informace, ve které se 
zpracovává informace pro objekty skupiny B: 
 

 

 1. K bodu 9:  
Článek není jednoznačně definován, není zřejmé, o jaké 
potvrzení se jedná, kdo jej vydává a na základě jakého 
předpisu. Doporučujeme upřesnit. 
 

VYSVĚTLENO. 
Dikce informace poskytované veřejnosti vychází z požadavků 
přílohy V směrnice 2012/18/EU, která vyžaduje, aby veřejnosti 
bylo mj. poskytnuto potvrzení, že se od provozovatele vyžaduje 
provedení odpovídajících opatření na pracovišti, zvláště pak ve 
spojení se záchrannými službami, aby bylo možno zvládat 
závažné havárie a minimalizovat jejich účinky (část 2 bod 2. 
přílohy V). Informace pro objekty zařazené do skupiny B, stejně 
jako pro objekty zařazené do skupiny A, zpracovává na základě 
podkladů předložených provozovatelem objektu krajský úřad ve 
spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje. Jedná se tedy 
o potvrzení těchto orgánů, které má ujistit veřejnost o tom, že 
provozovatel postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy 
tak, aby maximálně omezil riziko vzniku závažné havárie. 
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 2. K bodu 10:  
Článek není jednoznačně definován a není jasné, o jaké 
informace se jedná, o pokyny občanům jak se mají chovat 
v případě závažné havárie anebo pro provozovatele 
zařízení či složky IZS. Ve druhé větě se jedná o zbytečné 
ustanovení, které kopíruje povinnosti ze zákona o požární 
ochraně a zákona o IZS. 
 

VYSVĚTLENO. 
Dikce informace poskytované veřejnosti vychází z požadavků 
přílohy V směrnice 2012/18/EU , která vyžaduje, aby veřejnosti 
byly poskytnuty vhodné informace z vnějšího havarijního plánu 
vypracovaného s cílem zvládnout všechny účinky havárie mimo 
pracoviště. Měla by zde být zahrnuta výzva k dodržování pokynů 
nebo příkazů záchranných služeb v době havárie (část 2 bod 3. 
přílohy V). Je tedy na uvážení krajského úřadu a hasičského 
záchranného sboru kraje v dohodě s provozovatelem, aby 
posoudil, jaké informace z vnějšího havarijního plánu jsou pro 
veřejnost účelné, a aby je veřejnosti poskytl v pro ni srozumitelné 
formě. Výzva k dodržování pokynů složek IZS nemá suplovat 
povinnosti vyplývající ze zákonů o požární ochraně nebo o IZS, 
ale má plnit informativní a poučovací funkci, její zahrnutí v textu 
informace je proto žádoucí. 
 

 3. K bodu 11:  
Doporučujeme stanovit, aby informace o možnosti závažné 
havárie byla vícejazyčná (zejména v oblastech 
s národnostní menšinou). 
 

VYSVĚTLENO. 
Obligatorní vícejazyčné zpracování informace veřejnosti v zóně 
havarijního plánování nepovažuje předkladatel za účelné 
a nenachází pro tento postup v rámci právního řádu ČR analogii. 
Navíc by přineslo neúměrné náklady krajských úřadů. 
Předkladatel považuje za dostatečnou možnost příslušníků 
národnostních menšin obracet se na krajské úřady v jazyce 
národnostní menšiny a žádat tímto způsobem poskytnutí 
informací o objektech zařazených do skupiny A nebo do skupiny 
B postupem podle § 34 návrhu zákona o prevenci závažných 
havárii a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak 
garantují zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., a správní řád. 
 

 K příloze č. 3: 
 

 

 4. K části A Popis závažné havárie, 2. Nebezpečné 
látky, písm. a) kompletní seznam nebezpečných látek 

VYSVĚTLENO. 
Cílem ustanovení je získat přehled o aktuálním stavu v objektu. 
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v objektu nebo zařízení:  
Tuto položku navrhujeme vypustit – tento seznam má 
k dispozici úřad neboť je součástí Návrhu na zařazení. 
 

Text nadpisu upraven tak, aby bylo jednoznačné, že se jedná 
o aktuální seznam nebezpečných látek umístěných v objektu 
v době vzniku závažné havárie. 
 

 5. K části B Následky závažné havárie, 2. Vliv 
závažné havárie na osoby, písm. a) počet zasažených, 
políčko občané v okolí: 
Navrhujeme vypustit, tento údaj nebude mít provozovatel 
k dispozici; celkem ohroženo (ve spojení s Poznámkou 
č. 10) – není zřejmé, jak se bude určovat/kdo stanoví 
osoby prokazatelně ohrožené závažnou havárií – 
doporučujeme doplnit vysvětlení; v kontextu Poznámky 
č. 10 není zřejmý rozdíl mezi hospitalizací a ošetřením 
zranění v nemocnici, doporučujeme doplnit definici 
hospitalizace. 
 

VYSVĚTLENO. 
Veškeré požadované údaje má provozovatel k dispozici v rámci 
vyšetřování havárie. Hospitalizace je definována v § 3 odst. 4 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako doba zpravidla delší než 24 hodin, po 
kterou je pacientovi přijatému na lůžko ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče poskytována lůžková péče. Text 
poznámky č. 10 doplněn tak, aby bylo jednoznačné, že se 
požadují pouze ty informace, které má provozovatel k dispozici. 
 

 6. K části C Odezva po závažné havárii, 
záchranné/likvidační práce mimo objekt nebo zařízení 
(včetně nákladů): 
O realizaci činností mimo provozovatele (objekt/zařízení) 
nebude mít provozovatel přehled a nemůže proto tyto 
údaje vyplnit. 
 

VYSVĚTLENO. 
Veškeré požadované údaje má provozovatel k dispozici v rámci 
vyšetřování havárie. Text poznámky č. 18 doplněn tak, aby bylo 
jednoznačné, že se požadují pouze ty informace, které má 
provozovatel k dispozici. 
 
 

 7. K části C Odezva po závažné havárii, 2. Existence 
bezpečnostní dokumentace objektu podle zákona 
o prevenci závažných havárií, písm. a) i b):  
Vnější havarijní plán, informace veřejnosti nejsou 
bezpečnostní dokumentací objektu, navrhujeme vypustit 
nebo uvést samostatně, zde není zpracovatelem 
provozovatel. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK.  
Na zpracování všech uvedených dokumentů se provozovatel 
podílí, nicméně upraven nadpis příslušné části. Formulace 
požadavků upravena. 
 
 

 8. K příloze č. 5: 
Návod pro vyplnění poznámek, Poznámka č. 5 – 
navrhujeme vypustit druhý odstavec, který jde nad rámec 
požadavků chemického zákona. 
 

VYSVĚTLENO. 
V textu je požadována klasifikace v souladu s příslušnými 
předpisy. Text poznámky č. 5 upraven tak, aby bylo zřejmé, že se 
nejedná o klasifikaci látek požadovanou pro účely jejich uvedení 
na trh, ale o hodnocení jejich vlastností nezbytných k určení jejich 
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vztahu ke vzniku, průběhu a následkům závažné havárie. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K § 2: 
 

 

 1. K § 2: 
Požadujeme v rámci dotčeného ustanovení zohlednit, že 
v rámci informace by neměly být uvedeny skutečnosti, 
jejichž zveřejnění by mohlo mít vliv na bezpečnost státu – 
viz též např. § 17 odst. 4 navrhovaného zákona o prevenci 
závažných havárií (sněmovní tisk č. 399). 
 
Zásadní připomínka 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Rozsah informace poskytované veřejnosti vychází z údajů, které 
mají být veřejnosti sdělovány podle přílohy V směrnice 
2012/18/EU, předkladatele nicméně doplnil § 2 o ustanovení, 
podle něhož mají krajské úřady dbát na to, aby informace 
zpracovávané pro veřejnost neobsahovaly údaje, jejichž 
zpřístupnění bylo veřejnosti podle § 17 odst. 4 návrhu zákona 
odepřeno.  

 2. K § 2 odst. 4, 5 a § 5 odst. 1: 
Za účelem zachování jednoty terminologie vyhlášky 
doporučujeme revidovat používání přídavných jmen 
„listinné“ a „písemné“ podobě. Přitom připomínáme, že 
písemná podoba zahrnuje dokumenty v listinné 
i elektronické podobě. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení o doručování upravena. 

 3. K § 2 odst. 5:  
Ze stylistických důvodů navrhujeme slova „které jsou 
v zóně havarijního plánování umístěny“ nahradit slovy 
„které se v zóně havarijního plánování nacházejí“. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrh vyhlášky respektuje formulaci uvedenou v § 35 odst. 2 
návrhu zákona o prevenci závažných havárií. 

 K příloze č. 1: 
 

 

 4. K části A, bodu 5: 
V části A bodu 5 požadujeme zrušit čárku za slovem 
„havárie“ a slovo „případně“ požadujeme nahradit slovem 
„a“. Slovo „případně“ poskytuje zpracovateli možnost 
uvážení o tom, kde je možné informace o žádoucím 
chování osob získat, zapracovat či nikoli. Požadujeme, aby 
tyto informace uváděl obligatorně. 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 
Byť příloha V směrnice 2012/18/EU dává příslušnému orgánu 
možnost, aby rozhodl, zda veřejnosti poskytne přímo náležité 
informace o vhodném chování v případě závažné havárie nebo 
údaj o tom, kde lze získat přístup k těmto informacím 
v elektronické podobě (část 1 bod 5. přílohy V).  
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 5. K části A, bodu 3: 

Doporučujeme zaměnit přídavné jméno „jednoduchý“ za 
přídavné jméno „stručný“. Přídavné jméno „jednoduchý“ 
popisuje úroveň složitosti nebo náročnosti, nikoliv rozsah. 
Námi navrženou změnu podporuje i skutečnost, že 
v příloze č. 3, části C, tabulce č. 1 v části C. je vyhláškou 
užit termín „stručný popis“, a to hned dvakrát. 
 

VYSVĚTLENO. 
Je požadavkem směrnice, aby popis činností provozovaných 
v objektu byl proveden jednoduchým způsobem tak, aby byl pro 
veřejnost srozumitelný. Použitý výraz tedy má odkazovat na 
úroveň složitosti, nikoliv na rozsah. 

 6. K části B: 
Navrhujeme jednotlivé body (8; 9; 10 a 11) označit jako 
body 1; 2; 3 a 4, neboť se jedná o novou část, proto by 
mělo číslování jednotlivých bodů začínat od začátku. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Číslování upraveno podle připomínky. 

 7. K části B, bodu 10:  
Pro nadbytečnost a neurčitost navrhujeme vypustit slovo 
„vhodné“, neboť dané ustanovení dostatečně určuje, které 
konkrétní informace je nutno uvést v Informaci 
zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny B. 
 

VYSVĚTLENO. 
Dikce informace poskytované veřejnosti vychází z požadavků 
přílohy V směrnice 2012/18/EU , která vyžaduje, aby veřejnosti 
byly poskytnuty vhodné informace z vnějšího havarijního plánu 
vypracovaného s cílem zvládnout všechny účinky havárie mimo 
pracoviště. Měla by zde být zahrnuta výzva k dodržování pokynů 
nebo příkazů záchranných služeb v době havárie (část 2 bod 3. 
přílohy V). Je tedy na uvážení krajského úřadu a hasičského 
záchranného sboru kraje v dohodě s provozovatelem, aby 
posoudil, jaké informace z vnějšího havarijního plánu jsou pro 
veřejnost účelné, a aby je veřejnosti poskytl v pro ni srozumitelné 
formě. Výzva k dodržování pokynů složek IZS nemá suplovat 
povinnosti vyplývající ze zákonů o požární ochraně nebo o IZS, 
ale má plnit informativní a poučovací funkci, její zahrnutí v textu 
informace je proto žádoucí. 
 

 8. K přílohám č. 2 a 3, k poznámce pod čarou č. 1: 
Poznámka pod čarou má zřejmě odkazovat na pořadí 
havárie v dotčeném objektu v příslušném roce, dáváme 
proto na zvážení, zda by na začátku věty nemělo být 
doplněno přídavné slovo „Pořadové“. 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 
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 K příloze č. 3: 
 

 

 9. K části A – část 2. b) tabulky: 
Navrhujeme sloučit podsloupce „skutečné“ 
a „předpokládané“ ve sloupci „množství (tuny)“ v jeden 
sloupec s názvem „skutečné nebo předpokládané množství 
(tuny)“, neboť vysvětlující poznámka 3 v příloze č. 5 jasně 
stanoví vylučovací poměr těchto dvou hodnot. Pokud je 
tedy známo skutečné množství, je zbytečné uvádět 
množství předpokládané a formulář by měl tuto skutečnost 
reflektovat. 
 

VYSVĚTLENO. 
Sloupce jsou oddělené pro přehlednost, aby bylo patrné, zda se 
jedná o množství skutečné, nebo předpokládané. 

 10. K části B  - část 3. c) a 4. b) tabulky:  
Doporučujeme změnit formát tabulky tak, aby místo bylo 
dostatečně velké pro komentář tak obsáhlý, jak jej popisuje 
vysvětlující poznámka 12. 
 

VYSVĚTLENO. 
Formát není omezen. 
 

 11. K části B – část 6. b) tabulky:  
Navrhujeme změnit formát sloupce „doba trvání“ na 
sloupec s buňkami a rovněž k jeho názvu dodat vhodné 
označení jednotek času. Sloupec „doba trvání“ by měl mít 
takový formát, aby do něj bylo možno vepsat číselný údaj, 
a zároveň by měl ve svém názvu určovat vhodné jednotky 
času.  
 

VYSVĚTLENO. 
Formát není omezen. 
 

 12. K části C. – část 1. b) tabulky: 
Doporučujeme změnit formát sloupců pro kategorii „odhad 
nákladů na likvidaci v tis. Kč/z toho provozovatel“ tak, aby 
bylo možno zaznamenat požadovanou hodnotu. 
 

VYSVĚTLENO. 
Formát není omezen. 
 
 

 13. K části C. – část 2. b) tabulky:  
Z navrženého znění není jasné, co je „menší, rovné či 
větší“, zda skutečnost oproti očekávání, nebo naopak. 
Doporučujeme proto změnit název sloupce „jsou rozdíly 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 
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mezi očekáváním a skutečností“ na „očekávání oproti 
skutečnosti bylo:“ 
 

 14. K části C. – část 2. d) tabulky: 
Doporučujeme pozměnit formát tabulky tak, aby u položek 
„ekologický audit po závažné havárii“, „nápravná opatření“ 
a „hodnocení výsledků nápravných opatření“ nebylo 
vyžadováno hodnocení, zda byl prvek funkční při 
hodnocené havárii. Uvedené „bezpečnostní prvky“ mohly 
nastat až v čase po havárii a je tedy nemožné hodnotit 
jejich funkčnost v okamžiku havárie. 
 

VYSVĚTLENO.  
Funkčnost prvku před závažnou havárií musí být zaznamenána. 

 15. K příloze č. 5, oddílu C – k poznámce 20:  
Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií stanoví 
v § 36 odst. 3, že: „Provozovatel objektu, ve kterém došlo 
k závažné havárii, nejpozději do 3 měsíců od vzniku 
závažné havárie předloží návrh konečné zprávy o vzniku 
a dopadech závažné havárie ke schválení krajskému 
úřadu.“. V uvedeném termínu obvykle není vyšetřování 
případného úmyslného zavinění uzavřeno a zveřejnění 
dílčích informací o jeho průběhu by mohlo vyšetřování 
ohrozit. Za stávající text proto navrhujeme doplnit větu: 
„Informace a podrobnosti o výsledcích vyšetřování orgánů 
činných v trestním řízení se do konečné zprávy o vzniku 
a dopadech závažné havárie uvádí jen s jejich 
souhlasem.“. 
 

AKCETOVÁNO JINAK. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

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. 

 2. K příloze č. 4, kód 6 - Ekologické systémy, 
demografie: 
Doporučujeme za položku „vodní toky“ uvést položku „útvar 
podzemních vod“, případně položku „vodní toky“ rozšířit 

VYSVĚTLENO. 
Systém kódů a jejich přiřazování je stanoven metodickým 
pokynem Evropské komise k oznamování havárií (Technical 
Guideline and User Manual for Reporting Accidents to the MARS 
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o „podzemní vody“. 
 
Odůvodnění: 
Nepovažujeme za vhodné možné ovlivnění podzemních 
vod havárií podřadit pod položku 6999 – jiné. V případě 
vzniku havárie s dopadem na podzemní vody se jedná 
o zásadní ovlivnění ekosystému, které může mít v případě 
požití kontaminované podzemní vody obyvatelstvem, vliv 
na jejich zdraví a způsobit komplikace v zásobování pitnou 
a užitkovou vodou. Kromě toho tento druh havárie 
vyžaduje značné náklady na sanaci.    
 

Database). 

Český 
báňský úřad 

1. K § 2 odst. 4: 
Požadavek, aby krajský úřad doručil informaci v listinné 
podobě osobám, které mají v zóně havarijního plánování 
bydliště, místo výkonu práce nebo místo podnikání, je 
finančně i administrativně neúnosně zatěžující. Vyhláška 
navíc neřeší postup v případě, že dojde ke změně okruhu 
osob, které mají informaci obdržet. Navrhujeme doručovat 
osobám s bydlištěm v zóně havarijního plánování formou 
vyvěšení informace na úřední desce a doručovat 
zaměstnavatelům s tím, že zaměstnancům umožní 
nahlédnout do informace. 
 

VYSVĚTLENO. 
Článek 14 odst. 2 písm. a) směrnice 2012/18/EU požaduje, aby 
členské státy pro všechny závody s nadlimitním množstvím 
zajistily, aby všechny osoby, které mohou být postiženy závažnou 
havárií, pravidelně a v nejvhodnější možné formě dostávaly jasné 
a srozumitelné informace o bezpečnostních opatřeních 
a žádoucím chování v případě závažné havárie, aniž by o to 
musely žádat. Doručení zveřejněním na úřední desce již vyžaduje 
určitou míru aktivity adresáta informace a nezajišťuje, že se 
s touto informací seznámí.  

 2. K § 5 odst. 1: 
Podle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, může fyzická 
osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba 
provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li 
zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to 
povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. 
Navrhujeme tedy na konci textu odstavce 1 doplnit slova „, 
nebo prostřednictvím datové schránky“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Způsob doručení prostřednictvím datové schránky doplněn. 

 3. K příloze č. 3 – Formulář konečné zprávy o vzniku 
a dopadech závažné havárie:  

VYSVĚTLENO. 
Možné následky je třeba odhadnout z důvodu zpožděného 
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V části B. Následky závažné havárie, bodě 1. Zasažená 
oblast, písm. a) rozsah zasažení, dále v bodě 3. Škody na 
životním prostředí, písm. a) zasažená složka životního 
prostředí, a v písm. b) znečištění/zasažení/poškození jsou 
uvedeny vyhodnocovací „zaškrtávací“ formuláře, nabízející 
kromě možností ano/ne i variantu „možné“. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o následky reálné závažné havárie, 
jednoznačně charakterizované tím, co se již stalo nebo 
nestalo (ano/ne), působí varianta „možné“ dosti neurčitě. 
Z uvedeného důvodu navrhujeme vypustit 
z vyhodnocovacích formulářů variantu „možné“. 
 

působení havarijních účinků. 

 K příloze č. 4 – Seznam kódů pro sestavení konečné 
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie: 
 

 

 4. Ke kódu 1: 
U kódu 1 – Typ závažné havárie – výbuch (kódy 1301-
1307) není explicitně uveden výbuch výbušnin; jedná se 
vždy o chemický výbuch, který se mezi nabízenými 
položkami vůbec nevyskytuje. Následně tak není zřejmé, 
zda má být výbuch (exploze) výbušnin označen  
− kódem 1303 (výbuch vlivem změn stavu – rychlé 

přeměny fází) – exploze výbušnin se však může týkat 
také např. rychlého tepelného zplynění kapaliny 
v uzavřené nádobě; 

− nebo kódem 1304 (výbuch následkem nekontrolovaně 
probíhajících reakcí) – ovšem takové mohou být 
spojeny s nejrůznějšími chemickými látkami; 

− nebo kódem 1306 (výbuch rozkladem nestabilních 
látek) – ovšem v souvislosti s výbušninami mají pojmy 
„stabilita/nestabilita“ zcela specifický význam 
a průmyslové zpracování či výroba „nestabilních 
výbušnin“ je zásadně nežádoucí (s okrajovou výjimkou 
speciálně zaměřených výzkumných prací). 

Navrhujeme tedy doplnit kódový seznam o explicitně 
vyjádřený výbuch (explozi) výbušnin. 

VYSVĚTLENO. 
Systém kódů a jejich přiřazování je stanoven metodickým 
pokynem Evropské komise k oznamování havárií (Technical 
Guideline and User Manual for Reporting Accidents to the MARS 
Database). 
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 5. Ke kódu 2: 
U kódu 2 – Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
doporučujeme vypustit slova „(příklady hlavních skupin)“, 
neboť toto slovní spojení může vést k dojmu, že klasifikace 
není úplná a lze ji doplňovat vlastními příklady. Dále 
upozorňujeme na chybějící explicitně uvedené položky 
„Výroba a zpracování výbušnin“ a „Podzemní skladování 
plynů“. Doporučujeme tyto položky výslovně uvést 
z důvodu jednotného výkladu a přístupu v rámci zákona 
o prevenci závažných havárií (položku „Výroba 
a zpracování výbušnin“ lze doplnit do skupiny 20 – výroba 
chemických látek a chemických přípravků, položka 
„Podzemní skladování plynů“ je v současné době 
nezařaditelná, neboť se nejedná o těžbu uvedenou pod 
skupinou 06).   

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ A JINAK. 
Nadpis upraven podle připomínky.  
Klasifikace ekonomických činností je stanovena na základě 
Sdělení ČSÚ ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) podle standardu EU. 
Přiřazování kódu se řídí: vysvětlivkami NACE, nařízením EP a ER 
s přílohou (tj. systematickou částí klasifikace), rozhodnutím 
řídícího výboru pro NACE, převodníky a zatříděním v jiných 
klasifikacích (ISIC, CPA, HS, CN atd.). 

Český úřad 
zemědělský 
a katastrální 

K příloze č. 1: 
V části B přílohy č. 1 k vyhlášce doporučuji zahájit 
číslování odstavců od čísla 1, a nikoli navazovat na 
číslování odstavců v předchozí části A číslem 8. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Číslování upraveno podle připomínky. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K § 2: 
 

 

1. K § 2 a příloze č. 1:  
Odst. 1 se zrušuje (bez náhrady). Odst. 2 se nahrazuje 
částí A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Odst. 3 se nahrazuje 
částí B přílohy č. 1 k této vyhlášce. Příloha č. 1 se zrušuje.  
 
Odůvodnění: 
Je nevhodné, aby základní parametry povinnosti, vážící 
určité subjekty, které jsou současně parametry pro zajištění 
přístupu veřejnosti k informacím, byly stanoveny pouze 
v příloze k prováděcímu předpisu. 
 

VYSVĚTLENO. 
Základní obsah informace zpracovávané pro objekty zařazené do 
skupiny A nebo do skupiny B je stanoven v již v § 35 
odst. 1 návrhu zákona o prevenci závažných havárií. 

 2. K § 2:  VYSVĚTLENO. 
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V § 2 se doplňuje odst. 6, který upravuje zpřístupnění 
informací způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. se 
doplňuje také důvodová zpráva.  
 
Odůvodnění: 
Toto zpřístupnění stanovené v § 35 (návrhu) zákona 
o prevenci závažných havárií (ve znění parlamentního tisku 
399) není nijak upraveno a současně existuje objektivní 
potřeba zajistit, aby zpřístupnění informací s možností 
dálkového přístupu bylo dostupné pro všechny zamýšlené 
adresáty. Ve vztahu k ochraně osobních údajů je třeba 
jednoznačně určit, kdy a v jaké míře bude nakládáno 
s osobními údaji a zda toto nakládání bude v rámci 
nějakého zpracování; pokud ano, pak je třeba popsat 
a vyhodnotit základní parametry takového zpracování. 
Důvodová zpráva se dosud osobními údaji nezabývá. 
 

Návrh zákona o prevenci závažných havárií stanoví v § 35 odst. 1 
poslední větě, že krajský úřad vždy zpřístupní informaci 
zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny A nebo do skupiny B 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Požadované doplnění 
textu vyhlášky by tak s ohledem na text zákona bylo nadbytečné.  

Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

1. K příloze č. 2:  
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Formulář hlášení o vzniku závažné havárie“: 
 
V druhé tabulce v pátém řádku odshora se uvádí označení 
„IČ“, což je však v rozporu s označením zkratky pro 
´identifikační číslo osoby´, které se podle § 24 písm. c) 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, označuje jako „IČO“. 
 
Za účelem provedení opravy nesprávné zkratky navrhuji 
následující úpravu: 
- Původní znění pátého řádku odshora: „IČ“ 
- Nové znění pátého řádku odshora: „IČO“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v souladu s pojmoslovím, 
vymezeným v § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

AKCEPTOVÁNO. 
Zkratka identifikačního čísla osoby bude uvedena do souladu 
s oficiální zkratkou zavedenou zákonem č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
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 2. K příloze č. 3: 
K „Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Formulář hlášení o vzniku závažné havárie“: 
 
V druhé tabulce v pátém řádku odshora se uvádí označení 
„IČ“, což je však v rozporu s označením zkratky pro 
´identifikační číslo osoby´, které se podle § 24 písm. c) 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, označuje jako „IČO“. 
 
Za účelem provedení opravy nesprávné zkratky navrhuji 
následující úpravu: 
- Původní znění pátého řádku odshora: „IČ“ 
- Nové znění pátého řádku odshora: „IČO“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je v souladu s pojmoslovím, 
vymezeným v § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Zkratka identifikačního čísla osoby bude uvedena do souladu 
s oficiální zkratkou zavedenou zákonem č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad 
Jiho-
moravského 
kraje 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
V odůvodnění přijetí tohoto prováděcího předpisu k zákonu 
o prevenci závažných havárií, v části „Dopady na územní 
samosprávné celky“, v tabulce celkový odhad nákladů 
spojených s transpozicí směrnice v oblasti informování 
veřejnosti pro všechny kraje, jsou dle našeho názoru 
uvedeny neúplné údaje. V odůvodnění je počítáno s tím, že 
pouze pro sedm nových subjektů, které budou zařazeny do 
skupiny B, budou krajské úřady nově vydávat informace 
veřejnosti přes skutečnost, že informace veřejnosti budou 
muset krajské úřady vydávat mimo rámec stanoveného 
pětiletého cyklu aktualizací u větší části subjektů 
spadajících do režimu zákona o prevenci závažných 
havárií – podrobněji viz bod 3 a). 

VYSVĚTLENO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace upravena podle 
připomínky. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že do režimu nového zákona 
o prevenci závažných havárií budou nově spadat 
i podzemní zásobníky plynu, (a tyto jsou umístěny zejména 
v rámci Jihomoravského kraje), lze reálně předpokládat, že 
největší nárůst mandatorních výdajů spojených s výkonem 
přenesené působnosti a s implementací evropské 
legislativy v oblasti prevence závažných havárií bude právě 
u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
 
Zásadní připomínka 

Krajský úřad 
Králové-
hradeckého 
kraje 

1. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA): 
Požadujeme vyhodnotit (personálně a finančně) dopady na 
výkon státní správy pro krajské úřady. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace doplněna podle 
připomínky. 

 2. Obecně: 
Předložení návrhu nového zákona/nebo novely stávajícího/ 
má podle platných legislativních pravidel doprovázet návrh 
případných prováděcích předpisů. Nový zákon o prevenci 
závažných havárií je v Poslanecké sněmovně, návrh 
prováděcích vyhlášek je teprve ve stadiu vnějšího 
připomínkového řízení. Tento nedostatek se stále opakuje.  
 

VYSVĚTLENO.  
Podle čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády je součástí 
materiálu, kterým se návrh zákona předkládá k projednání vládě 
a Legislativní radě, mj. návrh prováděcího předpisu (návrh 
nařízení vlády nebo návrh vyhlášky), pokud návrh zákona 
obsahuje zmocnění k vydání prováděcího předpisu a tento 
prováděcí předpis má nabýt účinnosti současně se zákonem. 
Tuto náležitost předkladatel naplnil, když návrhy všech právních 
předpisů provádějících zákon o prevenci závažných havárií byly 
jako příloha č. III součástí materiálu, kterým byl návrh zákona 
o prevenci závažných havárií předložen k projednání vládě 
a Legislativní radě vlády (viz materiál č. j. OVA 1155/14, 
38370/ENV/14). Prováděcí právní předpisy však nejsou 
předmětem legislativního procesu probíhajícího k návrhu zákona. 
Podle čl. 15 odst. 1 Ústavy ČR náleží zákonodárná moc 
Parlamentu ČR. Podle čl. 41 odst. 1, čl. 45 a čl. 51 Ústavy ČR se 
návrhy zákonů předkládají Poslanecké sněmovně, ta je po jejich 
schválení postoupí Senátu a přijaté zákony podepisuje rovněž 
prezident republiky. Naproti tomu, prováděcí právní předpisy 
vydávají, jsou-li k tomu zákonem zmocněny, ministerstva, popř. 
jiné správní úřady či orgány územní samosprávy (viz čl. 79 odst. 3 
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Ústavy ČR). Prováděcí právní předpisy tak nejsou projednávány 
v Parlamentu ČR spolu s návrhem zákona, jehož ustanovení 
provádějí, ale jsou předmětem samostatného legislativního 
procesu, který upravují Legislativní pravidla vlády (pro vyhlášky 
v čl. 16), a jejich vydání spadá do kompetence jednotlivých 
ministerstev (resp. vlády, pokud jde o nařízení vlády). 
Předkladatel tak při přípravě návrhu zákona o prevenci závažných 
havárií i jeho prováděcích právních předpisů postupoval ústavně 
konformním způsobem.  
 

 3. K § 2 odst. 4 a 5: 
K návrhu vyhlášky o rozsahu zpracování informace 
veřejnosti,… je vhodné uplatnit následující skutečnost: 
V ustanovení § 2 odst. 4 a 5 je zahrnut termín doručení 
informace všem, kdo bydlí, vykonávají práci nebo 
podnikají. Tato informace se předpokládá ve formě letáku 
obsahujícího sumu údajů v rozsahu přílohy č. 1 
navrhované vyhlášky. Leták doručí příslušným subjektům 
zřejmě poskytovatel poštovních služeb. Formulace 
vyhlášky - doručí - přitom nevylučuje, že určitý subjekt 
bude v případě sporu tvrdit, že informaci neobdržel 
/evidentně se leták nebude doručovat do vlastních rukou 
konkrétního adresáta/. Proto doporučuji doplnit zmíněné 
ustanovení § 2 odst. 4 a 5 o … doručí informaci formou 
letáku prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 
 

VYSVĚTLENO. 
Ustanovení o poskytování informace upravena. Doručení 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebude 
obligatorním způsobem poskytnutí informace veřejnosti. 

Krajský úřad 
Moravsko-
slezského 
kraje 

1. K § 2 odst. 4 a 5: 
Požadujeme znění upravit takto: 
„(4) Krajský úřad doručí distribuuje informaci zpracovanou 
pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu stanoveném 
v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce veřejnosti v zóně 
havarijního plánování v listinné podobě. Informace se 
doručuje osobám, které mají v zóně havarijního plánování 
bydliště, místo výkonu práce nebo místo podnikání. 
 
(5) Krajský úřad doručí distribuuje informaci zpracovanou 

AKCPETOVÁNO JINAK. 
Ustanovení o způsobu poskytování informace upravena, doručení 
nebude obligatorním způsobem. 
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pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu stanoveném 
v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce v listinné podobě 
rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení 
navštěvovaných veřejností, zejména školských, 
zdravotnických a sociálních zařízení, a sousedních objektů, 
které jsou v zóně havarijního plánování umístěny, pokud 
byl objekt zařazený do skupiny B, pro který se informace 
zpracovává, zároveň určen krajským úřadem podle § 7 
odst. 1 zákona.“ 
 
Odůvodnění: 
Pokud se předpokládá, že krajský úřad doručí informaci, 
pak by náklady na doručení výrazně převyšovaly náklady 
na tuto informaci, než jak předpokládá důvodová zpráva; 
navíc i v důvodové zprávě se vyskytuje slovní spojení 
„distribuuje letáky“, což dává krajským úřadům možnost 
tuto informaci distribuovat prostřednictvím roznášecí 
služby. 
 
Zásadní připomínka 

 K příloze č. 1:  

 2. K části B: 
Je žádoucí rozlišit informace určené pro informování 
v listinné formě a s možností dálkového přístupu, například 
takto. 
 
„V listinné informaci veřejnosti se vždy uvedou informace 
uvedené v bodech č. 1, 3, 4, 5, 7, 8.  Všechny body 
rozsahu informace části A a části B musí být veřejnosti 
zpřístupněny elektronicky.“ 
 
Odůvodnění: 
Z praktické zkušenosti víme, že je lepší pro obyvatelstvo 
distribuovat zkrácené verze letáku jen s nejdůležitějšími 
informacemi a dále uvést odkaz na získání dalších 

VYSVĚTLENO. 
Rozsah informace zpracovávané pro veřejnost vyplývá z čl. 14 
a přílohy V směrnice 2012/18/EU. Čl. 14 odst. 1 směrnice ukládá 
členským státům, aby informace uvedené v příloze V (jejichž 
rozsah respektuje příloha č. 1 k vyhlášce) byly veřejnosti 
zpřístupněny trvale v elektronické podobě. Z tohoto důvodu návrh 
zákona o prevenci závažných havárií stanoví v § 35 odst. 1, že 
krajský úřad (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem 
kraje a provozovatelem objektu) zpracuje pro objekty zařazené do 
skupiny A nebo do skupiny B informaci, jejíž náležitosti a rozsah 
stanoví prováděcí právní předpis [§ 35 odst. 6 písm. b) návrhu 
zákona], a zpřístupní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Pokud jde o informaci zpracovanou pro objekty zařazené do 
skupiny B, požaduje čl. 14 odst. 2 písm. a) prvního pododst. 
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informací (web, případně krajské úřady, obecní úřady, 
provozovatele, HZS atd.). 
 
Zásadní připomínka 
 

a druhý pododst. směrnice, aby tato informace, tedy zpracovaná 
v rozsahu přílohy V směrnice, tedy části B přílohy č. 1 k vyhlášce, 
byla pravidelně (aspoň každých pět let) a v nejvhodnější možné 
formě poskytnuta všem osobám, které mohou být závažnou 
havárií postiženy, aniž by tyto osoby o tuto informaci musely 
žádat. Vzhledem k těmto ustanovením není možné omezit rozsah 
informace doručované veřejnosti v zóně havarijního plánování 
stanovené pro objekt zařazený do skupiny B na pouze vybrané 
body z přílohy č. 1 k vyhlášce s odkazem, že ostatní informace 
jsou přístupné v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Směrnice požaduje, aby veřejnost dostala 
ohledně objektů zařazených do skupiny B „přinejmenším 
informace uvedené v příloze V“, tedy v části A i v části B přílohy 
č. 1 k vyhlášce. Informace uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce jsou 
jen minimálním kvantem údajů, jichž se veřejnosti podle směrnice 
musí dostat.  
 

 3. K části A, bodu 4: 
Za slovo „vlastností“ navrhujeme doplnit slova 
„a předpokládaných účinků identifikovaných havarijních 
scénářů na životy a zdraví osob, zvířat, životní prostředí 
a majetek“. 
 
Odůvodnění: 
Pouhé uvedení nebezpečných látek a jejich vlastností není 
pro informování veřejnosti dostačujícím údajem. Je 
nezbytné popsat veřejnosti předpokládané účinky 
havarijních scénářů a jejich dopady. Tento přístup 
reflektuje direktivu SEVESO III a Aarhuskou dohodu. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace doplněna podle připomínky. 

Krajský úřad 
Pardubického 
kraje 

K příloze č. 1:  

1. K části B: 
Informace v příloze č. 1 vyhlášky, část B je velice obšírná. 
Doporučujeme uvést pouze základní informace, a to 
s ohledem ke zveřejnění na informačním letáku. 

VYSVĚTLENO. 
Rozsah informace zpracovávané pro veřejnost vyplývá z čl. 14 
a přílohy V směrnice 2012/18/EU. Čl. 14 odst. 1 směrnice ukládá 
členským státům, aby informace uvedené v příloze V (jejichž 
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 rozsah respektuje příloha č. 1 k vyhlášce) byly veřejnosti 
zpřístupněny trvale v elektronické podobě. Z tohoto důvodu návrh 
zákona o prevenci závažných havárií stanoví v § 35 odst. 1, že 
krajský úřad (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem 
kraje a provozovatelem objektu) zpracuje pro objekty zařazené do 
skupiny A nebo do skupiny B informaci, jejíž náležitosti a rozsah 
stanoví prováděcí právní předpis [§ 35 odst. 6 písm. b) návrhu 
zákona], a zpřístupní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Pokud jde o informaci zpracovanou pro objekty zařazené do 
skupiny B, požaduje čl. 14 odst. 2 písm. a) prvního pododst. 
a druhý pododst. směrnice, aby tato informace, tedy zpracovaná 
v rozsahu přílohy V směrnice, tedy části B přílohy č. 1 k vyhlášce, 
byla pravidelně (aspoň každých pět let) a v nejvhodnější možné 
formě poskytnuta všem osobám, které mohou být závažnou 
havárií postiženy, aniž by tyto osoby o tuto informaci musely 
žádat. Vzhledem k těmto ustanovením není možné omezit rozsah 
informace doručované veřejnosti v zóně havarijního plánování 
stanovené pro objekt zařazený do skupiny B na pouze vybrané 
body z přílohy č. 1 k vyhlášce s odkazem, že ostatní informace 
jsou přístupné v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Směrnice požaduje, aby veřejnost dostala 
ohledně objektů zařazených do skupiny B „přinejmenším 
informace uvedené v příloze V“, tedy v části A i v části B přílohy 
č. 1 k vyhlášce. Informace uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce jsou 
jen minimálním kvantem údajů, jichž se veřejnosti podle směrnice 
musí dostat.  
 

 2. K části B, bod 10: 
Doporučujeme vhodné informace z vnějšího havarijního 
plánu uvést v jasné a zkrácené podobě, veřejnosti 
srozumitelné. Informace je podrobně popsaná ve vnějším 
havarijním plánu. 
 

VYSVĚTLENO. 
Dikce informace poskytované veřejnosti vychází z požadavků 
přílohy V směrnice 2012/18/EU , která vyžaduje, aby veřejnosti 
byly poskytnuty vhodné informace z vnějšího havarijního plánu 
vypracovaného s cílem zvládnout všechny účinky havárie mimo 
pracoviště. Měla by zde být zahrnuta výzva k dodržování pokynů 
nebo příkazů záchranných služeb v době havárie (část 2 bod 3. 
přílohy V). Je tedy na uvážení krajského úřadu a hasičského 
záchranného sboru kraje v dohodě s provozovatelem, aby 
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posoudil, jaké informace z vnějšího havarijního plánu jsou pro 
veřejnost účelné, a aby je veřejnosti poskytl v pro ni srozumitelné 
formě. Výzva k dodržování pokynů složek IZS nemá suplovat 
povinnosti vyplývající ze zákonů o požární ochraně nebo o IZS, 
ale má plnit informativní a poučovací funkci, její zahrnutí v textu 
informace je proto žádoucí. 
 

Krajský úřad 
Středo-
českého 
kraje 

K § 2 odst. 4 a 5 – doručování informace: 
V případech, kdy bude zóna havarijního plánování 
zasahovat přes celé území blízkého města či jeho značnou 
část (např. město Nymburk nebo Poděbrady), bude tisk 
a listinné doručování informace záležitostí značně 
nákladnou. Ve Středočeském kraji bude představovat 
částku řádově v milionech korun.  Doručování informace 
každé osobě, která má v zóně havarijního plánování 
bydliště, místo výkonu práce či místo podnikání, bude 
rovněž administrativně velmi náročné. 
 
Zásadní připomínka 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Ustanovení o způsobu poskytování informace upravena, 
doručování nebude obligatorním způsobem, pro podnikatele 
zavedena možnost doručení prostřednictvím datové schránky. 

Krajský úřad 
Ústeckého 
kraje 

K § 2:  
Požadujeme v ust. § 2 odst. 4 a odst. 5 vyhlášky nahradit 
slova „doručí“ a „doručuje“ slovy „poskytne“ a „poskytuje“ 
takto: 
„(4) Krajský úřad doručí poskytne informaci 
zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu 
stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce veřejnosti 
v zóně havarijního plánování v listinné podobě. Informace 
se doručuje poskytuje osobám, které mají v zóně 
havarijního plánování bydliště, místo výkonu práce nebo 
místo podnikání. 
 
(5) Krajský úřad doručí poskytne informaci 
zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu 
stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce v listinné 
podobě rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Ustanovení § 35 odst. 2 návrhu zákona o prevenci závažných 
havárií užívá ve vztahu k informaci zpracované pro objekt 
zařazený do skupiny B výrazu „poskytne“ s tím, že podle § 35 
odst. 6 písm. b) návrhu zákona stanoví způsob poskytnutí této 
informace veřejnosti v zóně havarijního plánování. Návrh 
vyhlášky je proto ohledně užívaného výrazu konkrétnější. 
Ustanovení o způsobu poskytování informace byla upravena, 
doručení nebude obligatorním způsobem, pro podnikatele 
zavedena rovněž forma doručení prostřednictvím datové 
schránky. 
Dikce § 3 odst. 1 upravena po dohodě dosažené na projednávání 
připomínky. 
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navštěvovaných veřejností, zejména školských, 
zdravotnických a sociálních zařízení, a sousedních objektů, 
které jsou v zóně havarijního plánování umístěny, pokud 
byl objekt zařazený do skupiny B, pro který se informace 
zpracovává, zároveň určen krajským úřadem podle § 7 
odst. 1 zákona.“ 
 
Odůvodnění:  
Slovo poskytne je uvedeno v § 35 odst. 2 a odst. 6 návrhu 
zákona o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi, na základě kterého je vyhláška 
vydána. Změna sjednotí názvosloví v zákoně a ve 
vyhlášce. 
Slovo doručí je ve správním řádu vnímáno zcela určitým 
způsobem a doručení ve smyslu ustanovení správního 
řádu není v případě „informace o nebezpečí závažné 
havárie“ možné, neboť nejsou známy všechny osoby, 
kterým má být doručeno a doručení v listinné podobě, které 
je návrhem vyhlášky vyžadováno, není možné veřejnou 
vyhláškou (viz § 25 správního řádu). 
 
Zásadní připomínka 

Magistrát hl. 
m. Prahy 

K § 2 odst. 4: 
V § 2 odst. 4 navrhujeme stávající text nahradit tímto 
textem: 
„(4) Krajský úřad doručí informaci zpracovanou pro objekt 
zařazený do skupiny B v rozsahu stanoveném v části B 
přílohy č. 1 k této vyhlášce veřejnosti v zóně havarijního 
plánování v listinné podobě. Informace se doručuje 
osobám, které mají v zóně havarijního plánování bydliště, 
místo výkonu práce nebo místo podnikání. Fyzickým 
osobám postačí informaci doručit na adresu každé bytové 
jednotky. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 
osobám, jakož i jejich zaměstnancům, se doručuje na 
adresu sídla těchto subjektů nebo na adresu provozovny, 

AKCEPTOVÁNO JINAK.  
Ustanovení o způsobu poskytování informace byla upravena, 
doručení nebude obligatorním způsobem, pro podnikatele 
zavedena rovněž forma doručení prostřednictvím datové 
schránky. 
Dikce § 3 odst. 1 upravena po dohodě dosažené na projednávání 
připomínky. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y3A7PEA)



22 
 

pokud je umístěna v zóně havarijního plánování.“ 
 
Odůvodnění:  
Nemá smysl doručit informaci každé jednotlivé osobě do 
domácnosti (kojenci, batolata, děti předškolního věku). 
Logická je jedna brožura nebo leták na jednu poštovní 
schránku. Pro krajský úřad je nerealizovatelné doručit 
každému zaměstnanci informaci. Z tohoto důvodu je 
navrhováno zaslat potřebný počet informací na jeden 
adresní bod. 
 
Zásadní připomínka 

Svaz 
průmyslu 
a dopravy 
České 
republiky 

K příloze č. 3:  

1. K části B Následky závažné havárie, 2. Vliv 
závažné havárie na osoby, písm. a) počet zasažených, 
políčko občané v okolí:  
 
Navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Tento údaj nemá provozovatel k dispozici. 
 

VYSVĚTLENO. 
Veškeré požadované údaje má provozovatel k dispozici v rámci 
vyšetřování havárie. Text poznámky č. 10 doplněn tak, aby bylo 
jednoznačné, že se požadují pouze ty informace, které má 
provozovatel k dispozici. 
 

 2. K části C Odezva po závažné havárii, 
záchranné/likvidační práce mimo objekt nebo zařízení 
(včetně nákladů): 
 
Navrhujeme vypustit 
 
Odůvodnění:  
O realizaci těchto činností mimo provozovatele 
(objekt/zařízení) nebude mít provozovatel údaje.  
 

VYSVĚTLENO. 
Veškeré požadované údaje má provozovatel k dispozici v rámci 
vyšetřování havárie. Text poznámky č. 18 doplněn tak, aby bylo 
jednoznačné, že se požadují pouze ty informace, které má 
provozovatel k dispozici. 
 

 3. K části C Odezva po závažné havárii, 2. Existence 
bezpečnostní dokumentace objektu podle zákona 
o prevenci závažných havárií, písm. a) i b) – vnější 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Na zpracování všech uvedených dokumentů se provozovatel 
podílí, nicméně upraven nadpis příslušné části. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y3A7PEA)



23 
 

havarijní plán: 
  
Navrhujeme vypustit ve smyslu povinnosti provozovatele. 
 
Odůvodnění:  
Informace veřejnosti nejsou bezpečnostní dokumentací 
objektu, navrhujeme vypustit nebo uvést samostatně, zde 
není zpracovatelem provozovatel. 
 
Zásadní připomínky 
 

 4. K části A Popis závažné havárie, 2. Nebezpečné 
látky, písm. a) kompletní seznam nebezpečných látek 
v objektu nebo zařízení: 
  
Přílohu navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Jde o duplicitu, seznam je součástí návrhu na zařazení. 
 

VYSVĚTLENO. 
Cílem ustanovení je získat přehled o aktuálním stavu v objektu. 
Text nadpisu upraven tak, aby bylo jednoznačné, že se jedná 
o aktuální seznam nebezpečných látek umístěných v objektu 
v době vzniku závažné havárie. 
 

 5. K příloze č. 5 Návod pro vyplnění poznámek, 
Poznámka č. 5: 
  
Navrhujeme vypustit druhý odstavec.  
 
Odůvodnění:  
Jde o požadavek nad rámec požadavků chemického 
zákona. 
 

VYSVĚTLENO. 
V textu je požadována klasifikace v souladu s příslušnými 
předpisy. 
 

 
 
V Praze dne 9. června 2015 
 
Vypracovali:  Mgr. Kristýna Přikrylová 

Ing. Pavel Forint, Ph.D.        Podpis: …………………………… 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y3A7PEA)




