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Odůvodnění 

Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů. 

 

 Návrh vyhlášky o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování  

a o rozsahu vypracování vnějšího havarijního plánu předkládá Ministerstvo vnitra 

v návaznosti na přípravu nové právní úpravy oblasti prevence závažných havárií – 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, 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).  

 

 Potřeba zpracování vyhlášky vyplynula jak z aplikační praxe, a to zejména při 

stanovení zóny havarijního plánovaní, tak z reakce na novou Směrnici 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, která zavádí zásadní změny při klasifikaci nebezpečných látek. Uvedená směrnice 

musí být do právního řádu České republiky implementována nejpozději s účinností 

od 1. června 2015.  

 

Nynější stanovení zóny havarijního plánování metodou IAEA – TECDOC – 727, je 

nevyhovující, jelikož principiálně není tato metoda vhodná pro stanovování dosahů účinků 

havarijních projevů pro konkrétní zdroje rizik, kde stanovené dosahy slouží k vymezení 

prostoru, ve kterém jsou plánována opatření formou vnějších havarijních plánů. Dále 

metodika neumožňuje hodnocení všech relevantních havarijních scénářů, poloměr zóny 

havarijního plánování se mění skokově v řádech několika stovek metrů při rozdílu tuny 

nebezpečné látky. Na hranici zóny havarijního plánování není zřejmý účinek závažné havárie. 

 

Implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU dochází zejména 

k nové klasifikaci látek – CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substance and 

Mixtures) a tím k přesnější kategorizaci pro fyzikální nebezpečnost. Směrnice vychází 

z nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 

směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP), 

která vytváří nový odlišný systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí.  

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a s právem Evropské unie  

 

 Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu se zmocněním obsaženým v § 54 odst. 3 

připravovaného zákona 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). 

Návrh vyhlášky zapracovává do právního řádu České republiky předpisy Evropské unie 

a není s nimi v rozporu. Předložený návrh není s ohledem na jeho obsah v kolizi s úpravou 

unijního práva. Oblast úpravy prevence závažných havárií vychází ze Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných 
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havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 

96/82/ES. 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie 

  

 Předložený návrh nekoliduje s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

 

IV. 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 

 

 Uplatnění metody stanovení zóny havarijního plánování nepřináší pro podnikatelskou 

sféru žádné náklady. Zónu havarijního plánování stanovuje pro provozovatele krajský úřad  

a zpracovatelem vnějšího havarijního plánu je hasičský záchranný sbor kraje. Aplikace 

navrhovaného právního předpisu v praxi povede k vyšší úrovni ochrany obyvatel a životního 

prostředí. Směrem ke specifickým skupinám obyvatelstva nemá navrhovaný právní předpis 

žádný dopad. Pro krajské úřady by měla být nová metoda stanovení zóny spíše 

zjednodušením. V případě vnějšího havarijního plánu se jedná zejména o změny 

terminologické, nikoliv změny, které by měly dopad na způsob jeho zpravování. Návrh 

vyhlášky nepředstavuje koncepčně novou právní úpravu. Návrh vyhlášky vychází ze systému 

založeného předešlou právní úpravou, kterou byla vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení 

zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího 

havarijního plánu.   

 

V. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

 

 Návrh nevytváří diskriminační prostředí. Návrh neobsahuje úpravu, která by nebyla 

v souladu se zásadou rovnosti mužů a žen. 

 

 

VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

  

 Návrh vzhledem k zaměření nevykazuje problémy na úseku soukromí a osobních 

údajů. 

 

VII. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhované změny nelze označit za úpravu, která by měla korupční potenciál. 

VIII. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

K návrhu uvedené vyhlášky není RIA zpracována, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná  

o prováděcí právní předpis k připravovanému návrhu zákona o prevenci závažných havárií, ke 

kterému byla RIA zpracovávána, a dále z důvodu, že přijetí nové právní úpravy je podmíněno 
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implementací 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. Nezpracování RIA k předmětnému návrhu 

vyhlášky schválil i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda 

Legislativní rady vlády v Plánu přípravy vyhlášek na rok 2015. 

 

 

Zvláštní část 

 

§ 1 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy obsažený ve vyhlášce. Vyhláška vychází 

ze 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, která je do právního řádu transponována novým zákonem  

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). V souladu s uvedeným zákonem  

a směrnicí vyhláška stanoví zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a rozsah 

zpracování vnějšího havarijního plánu. Návrh vyhlášky nepředstavuje koncepčně novou 

právní úpravu.  

 

§ 2  

Změna v základních pojmech je dána odlišnou metodikou stanovení výchozí hranice zóny 

havarijního plánování. Současná metoda IAEA – TECDOC – 727 použitá pro stanovení zóny 

havarijního plánování ve vyhlášce č. 103/2006 Sb. pracuje pouze s parametrem R, který je 

v mnoha případech shodný pro široké rozmezí hmotnosti nebezpečné látky, což znamená, že 

pro objekty s různým množstvím nebezpečné látky je stanovena stejná výchozí hranice. Jedná 

se o velkou neproporcionalitu mezi srovnatelnými zdroji rizika. To je z pohledu ochrany 

obyvatelstva neefektivní. Je přijatelnější, když je nárůst či pokles množství nebezpečné látky 

o několik jednotek tun zohledněn v násobcích poloměru základní kružnice. Stávající metoda 

dále rozlišuje pouze tři základní kategorie látek a 5 podkategorií pro látky toxické, což je 

s ohledem na nové hodnocení CLP nevyhovující. Nová metoda stanovení zóny havarijního 

plánování přistupuje k bližšímu hodnocení kategorie látek a přesnějšímu způsobu hodnocení, 

jako je identifikace, typový scénář, modifikační faktor, efektivní množství, předběžný 

parametr l, analýza a hodnocení rizik, parametr L. 

 

Parametr L je minimální vzdálenost výchozí hranice zóny havarijního plánování od zdroje 

rizika. Určení parametru L vychází z určení maximální hodnoty množiny předběžných 

parametrů l stanovených pro jednotlivá zařízení pro předdefinované havarijní scénáře. 

Parametr L může být roven předběžnému parametru l v případech, kdy je pro zařízení 

předdefinován právě jeden typový scénář. V případě, kdy může závažná havárie přejít do více 

typových scénářů, je parametr L roven maximu z množiny předběžných parametrů l. 

 

Typový scénář slouží k popisu zjednodušeného předpokládaného průběhu závažné havárie. 

Reflektuje nebezpečné vlastnosti látky a účinek havarijního projevu. Pro účely vyhlášky je 
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typový scénář předdefinován. Nebezpečné látce může být přiřazen jeden nebo více typových 

scénářů. Stanovení typového scénáře má význam pro identifikaci grafu, ze kterého je odečítán 

předběžný parametr l. 

 

Modifikační faktor je číselná hodnota, která charakterizuje nebezpečnost látky či skupiny 

látek shodné klasifikace a následky typového scénáře závažné havárie. Slouží k porovnání 

účinků jednotlivých typových scénářů napříč celým spektrem jednotlivých nebezpečných 

látek klasifikovaných dle Nařízení ES č. 1272/2008 zahrnutých do Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/18/EU.  Modifikační faktor slouží k výpočtu efektivního množství.  

 

Efektivní množství je hodnota získaná vynásobením množství látky v zařízení modifikačním 

faktorem, která se použije k odečtu předběžného parametru l na grafu příslušného typového 

scénáře. Použití efektivního množství umožňuje pro jednotlivé typové scénáře odečítat dosahy 

účinků havarijních projevů nebezpečné látky různých nebezpečných vlastností v jednom 

grafu. 

 

 

§ 3 

Stanoví se zásady pro vymezení plochy, která je zónou havarijního plánování. Před 

definitivním stanovením vnější hranice této zóny se nejdříve určuje výchozí hranice. 

 

§ 4 

Upravují se zásady, podle nichž se určí výchozí hranice, která slouží jako podklad pro 

stanovení vnější hranice zóny havarijního plánování. Základem výchozí hranice je vždy 

kružnice, popřípadě křivka, vzniklá sjednocením více půdorysných ploch kružnic v případě, 

že se na území areálu podniku, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, 

nachází více zdrojů rizik jednoho nebo více provozovatelů. Oproti stávající právní úpravě je 

nově řešeno, jak řešit potrubní přepravu nebezpečných látek a jejich transport v objektu. 

 

§ 5 

Stanovuje se zásada pro stanovení vnější hranice zóny havarijního plánování, přičemž 

základním podkladem pro její stanovení je určená výchozí hranice a další v návrhu vyhlášky 

uvedené faktory a zásady. Vyjmenování uvedených zásad je nutné, zejména s ohledem na to, 

aby hranice zóny havarijního plánování byla vymezena jako výchozí kružnice, která 

respektuje místní podmínky a možnosti ochrany obyvatelstva. Je také nezbytné, aby byla 

vymezená zóna havarijního plánování prokazatelně vyznačena do mapového podkladu 

případně v odpovídajícím geografickém informačním systému a nikoliv pouze vymezena 

například slovním popisem, který je z hlediska aplikačního využití nevyhovující. 

 

§ 6 

Z důvodu přehlednosti je rozsah vypracování vnějšího havarijního plánu obsažen v příloze  

č. 2 vyhlášky. Příloha obsahuje podrobnosti dané problematiky. Její obsah vychází ze 

současné platné právní úpravy a dochází zejména k terminologickým změnám.  
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§ 7 

V tomto ustanovení se stanoví přechodná ustanovení k zajištění plynulého přechodu na novou 

právní úpravu. Zajišťuje se kontinuita zejména s ohledem na stanovené zóny havarijního 

plánování a zpracované vnější havarijní plány podle předchozí právní úpravy.  

 

§ 8 

Den nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví s ohledem na datum nabytí účinnosti 

připravovaného zákona 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).  
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