
 
 

 

IV. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu 
vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 5. března 2015, s termínem dodání stanovisek 
do 26. března 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Připomínkové místo  Připomínky Vypořádání 
OKOM Z Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády 
(LPV), v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
Z odůvodnění jasně nevyplývá, zda je předkládaná 
vyhláška implementačním předpisem. Adresát si toto 
může dovodit z úvodního ustanovení zákona a 
z obsahu navrhované vyhlášky, který se mj. týká 
vnějšího havarijního plánu, jehož náležitosti jsou 
podrobněji upraveny zejm. v příloze IV 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. Žádáme proto v odůvodnění vyjasnit 
vztah ke zmíněné směrnici a v návaznosti na 
požadované vyjasnění v souladu s přílohou č. 5 
LPV případně doplnit rozdílovou tabulku, 

Akceptováno 
 
Text doplněn o celexové číslo, implementační 
ustanovení byla podtržena a bude 
dopracována rozdílová tabulka.   
 
Srovnávací tabulka ke směrnici 2012/18/EU 
nespadá do působnosti Ministerstva vnitra.  
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podtrhnout implementační ustanovení a opatřit je 
celexovým číslem. Vedle toho upozorňujeme, že je 
třeba aktualizovat srovnávací tabulku ke směrnici 
2012/18/EU, která dosud nepočítá s návrhem nové 
vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního 
plánování a postupu při jejím vymezení a o 
náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho 
struktuře. Srovnávací tabulka odkazuje na vyhlášku č. 
103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 
havarijního plánování a o rozsahu a způsobu 
vypracování vnějšího havarijního plánu, která je však 
zákonem o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi navrhována ke zrušení. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPO Z K § 4 odst. 1 písm. e 
Navrhujeme upravit text následovně: 
 
„e) pro povrchové technologie podzemních zásobníků 
plynu a provozní sondy podzemních zásobníků plynu 
v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách a 
kavernách, podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a takto 
stanovené parametry L na území jednoho chráněného 
území pro zvláštní zásahy do zemské kůry / 
dobývacího prostoru jsou u jednoho provozovatele 
považovány za jednu zónu havarijního plánování; vzor 
je uveden na obrázku č. 6 v příloze č. 1 k této 
vyhlášce, nebo….“ 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme doplnit terminologii používanou v oboru 
a chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry (CHU ZZZK). Některé nadzemní technologie 

Akceptováno  
 
Text upraven podle návrhu. 
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podzemních zásobníků plynu mohou být umístěny 
mimo dobývací prostor. 

MMR Z V § 5 odst. 1 písm. c)  
 
požadujeme za slova „katastrálních území,“ vložit slova 
„případně hranic pozemků;“ a  obdobně za slova 
„katastrálního území“ vložit slova „či hranici pozemku,“.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění: 
Vedení vnější hranice primárně po hranici katastrálních 
území je příliš hrubé a vedlo by k popření smyslu 
vyhlášky, která oproti stávající úpravě stanovuje 
výchozí hranici mnohem přesněji. 

Akceptováno  
 
Text upraven podle návrhu. 

JČK Z §6 odst. 2, písm. d)  doplnit „obecního úřadu 
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 
leží zóna havarijního plánování, nebo krajského 
úřadu, pokud zóna havarijního plánování zasahuje 
území více než jednoho správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nebo zasahuje na území 
kraje z území jiného kraje“ s odkazem na zákon č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zdůvodnění:  Dle zákona 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, 
provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu 
obyvatelstva, hejtman schvaluje vnější havarijní plán 
pokud ZHP zasahuje území více než jednoho 
správního obvodu obce s rozšířenou působností, 
starosta ORP schvaluje vnější havarijní plán, pokud 

Neakceptováno 
 
Po vysvětlení od připomínky ustoupeno. 
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ZHP leží ve správním obvodu ORP.  Toto řešení 
zajišťuje průběžnou spolupráci při zpracování VHP a 
především včasné předložení VHP krajskému úřadu 
nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
resp. pracovišti krizového řízení, které organizačně a 
materiálně připravuje jednání BRJK vč. stanovisek 
k jednotlivým materiálům.  
Návrh nového znění: 
d) vyjádření veřejnosti, dotčených obcí, obecního 
úřadu s rozšířenou působností, v jehož správním 
obvodu leží zóna havarijního plánování, nebo 
krajského úřadu, pokud zóna havarijního plánování 
zasahuje území více než jednoho správního 
obvodu obce s rozšířenou působností nebo 
zasahuje na území kraje z území jiného kraje k jeho 
návrhu, 
Tato připomínka je zásadní 

JČK Z §7 odst. 1) doplnit do věty „Pokud zóna havarijního 
plánování, vymezená podle vyhlášky č. 103/2006 
Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 
havarijního plánování a o rozsahu způsobu 
zpracování vnějšího havarijního plánu, se nebude 
podstatně lišit od zóny stanovené havarijním 
plánováním podle této vyhlášky, resp. nebude 
ohroženo více osob, majetku a životní prostředí, 
potom“ zóny havarijního plánování vymezené podle 
vyhlášky č. 103/2006 Sb., ….., se považují do 31. 
prosince 2016 za zóny havarijního plánování 
stanovené podle této vyhlášky. 
Zdůvodnění: V případě, že novou metodou by se 
zvětšilo území zóny havarijního plánování, pak na 
území, ve kterém by se nacházelo další osoby (území 
dalších obcí), majetek nebo životní prostředí, na které 

Neakceptováno 
 
Po vysvětlení od připomínky ustoupeno. 
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by mohly mít následky havárie dopad, by nebyla 
zpracována/naplánována ochranná opatření vč. 
vyrozumění a varování.  
Návrh nového znění:  
„Pokud zóna havarijního plánování, vymezená 
podle vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad 
pro vymezení zóny havarijního plánování a o 
rozsahu způsobu zpracování vnějšího havarijního 
plánu, se nebude podstatně lišit od zóny stanovené 
havarijním plánováním podle této vyhlášky, resp. 
nebude ohroženo více osob, majetku a životní 
prostředí, potom“ zóny havarijního plánování 
vymezené podle vyhlášky č. 103/2006 Sb., ….., se 
považují do 31. prosince 2016 za zóny havarijního 
plánování stanovené podle této vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní 

SMOČR Z K příloze č. 1 v čl. 1 odst. a) 
 
Navrhujeme doplnit o název zákona, na který se 
vyhláška odvolává. 
 
Odůvodnění: 
Název zákona je nutné uvést jednoznačně. Z textu 
předkládaného návrhu vyhlášky vyplývá, že se lze 
domnívat, že se jedná o zákon č. 59/2006 Sb., o 
prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Po vysvětlení od připomínky ustoupeno. 

MPO Z K příloze č. 1, II. Vzory způsobů stanovení výchozí 
hranice 
Požadujeme upravit obrázek č. 6 podle přílohy. 
 

Akceptováno  
 
Text upraven podle návrhu. 
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Vzor stanovení výchozí hranice podle § 4 odst. 1 
písm. e) 

 
Popis: vzdálenost L se stanoví pro všechny povrchové 
technologie podzemního zásobníku plynu a všech 
provozních (vtlačně - odběrových) sond 
podzemního zásobníku plynu ( PZP ) v rámci jednoho 
chráněného území pro ZZZK  PZP  a provozované 
jedním provozovatelem  
 
CHU ZZZK PZP – chráněné území pro zvláštní 
zásahy do zemské kůry  
PT – povrchová technologie centrálního areálu 
nebo střediska 
PS – provozní sonda 
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MPO Z K příloze 1, tabulce A.2. Typové scénáře a modifikační 
faktory pro jmenovitě uvedené látky 
Požadujeme doplnit příslušný text následovně: 
 
„Zemní plyn v podzemních zásobnicích plynu 
v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách a 
kavernách“ 
 
Ve sloupci „Modifikační faktor“ k této „nebezpečné 
látce“ upravit text následovně: 

 
„Modifikační faktor se neurčuje, předběžný parametr l 
je konstantně 250 m od oplocení areálu podzemních 
zásobníků plynu, 150 m od provozní sondy s tlakem 
na ústí nad 10 MPa a 80 m pro provozní sondy 
s tlakem na ústí do 10 MPa.“ 

Akceptováno  
 
Text upraven podle návrhu. 

SMOČR Z K Příloze č. 2, C. Plány konkrétních činností, 
Vyrozumění, písm. a) bod 2 
 
Navrhujeme slova „krajského úřadu, dotčeného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 
dotčeného obecního úřadu“ nahradit slovy „krajského 
úřadu a dotčeného obecního úřadu“. 

 

Odůvodnění: 
V rámci ujednocení terminologie je nutné stejně jako v 
bodě 4 téhož ustanovení uvést pouze termín „dotčený 
obecní úřad“ bez nadbytečného rozepisování na 
„dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností a 
dotčený obecní úřad“, neboť pojem „dotčený obecní 
úřad“ již v sobě zahrnuje jak obecní úřad obce 
s rozšířenou působností tak další obecní úřady, které 
jsou dotčeny. 

Akceptováno  
 
Text upraven podle návrhu. 
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Tato připomínka je zásadní. 
MZD Z K příloze č. 2  

 
1. V části A písmenu g) požadujeme slova „prvotní 

jednoduchou diagnostickou metodu zjištění zasažení“ 
nahradit slovy „základy poskytování první pomoci při 
zasažení osob nebezpečnou látkou“.   

 
2. V části C „Dekontaminace“ požadujeme za písmeno d) 

vložit nové písmeno e), které zní:  

„e) způsob zajištění zdravotnické pomoci 
dekontaminovaným osobám,“.  
Dosavadní písmeno e) se označí jako písmeno f).  
 

3. Text části C „Traumatologický plán“ požadujeme 
nahradit tímto novým textem:  

 
„Traumatologický plán  
Pro potřeby zabezpečení přednemocniční 
neodkladné zdravotní péče se zpracuje 
traumatologický plán, který stanovuje způsob její 
organizace.  
Traumatologický plán obsahuje: 
a) systém a organizaci zajištění přednemocniční 

neodkladné zdravotní péče a první pomoci 
obyvatelstvu, osobám provádějícím záchranné a 
likvidační práce a osobám, které zabezpečují 
opatření v souvislosti s řešením mimořádné 
události a byly v souvislosti s mimořádnou 
událostí vystaveny působení nebezpečné látky, 

b) systém zajištění vhodných profilaktik a způsob 
jejich podávání, 

c) zásady činnosti a postupy dotčených 
poskytovatelů zdravotních služeb a správních 

Akceptováno  
 
Text upraven podle návrhu. 
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úřadů při zajištění neodkladné zdravotní péče a 
první pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým 
osobám postiženým mimořádnou událostí, 

d) způsob zajištění zdravotnické pomoci 
evakuovanému anebo ukrývanému 
obyvatelstvu,  

e) způsob zajištění zdravotnické pomoci 
dekontaminovaným osobám, 

f) zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i 
mimo prostory mimořádné události, režimy 
ochrany zdraví osob zasahujících složek 
integrovaného záchranného systému a pacientů 
a zdravotnických pracovníků dotčených 
poskytovatelů zdravotních služeb.“.  

 
Odůvodnění připomínek:  
Připomínky směřují k zajištění provázanosti 
navrhované právní úpravy s právními předpisy 
upravujícími poskytování zdravotních služeb, a to se 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve 
znění zákona č. 385/2012 Sb., a prováděcími předpisy 
k těmto zákonům.  
 
Uvedené právní předpisy upravují mimo jiné též 
traumatologické plány poskytovatelů jednodenní a 
lůžkové zdravotní péče a poskytovatelů zdravotnické 
záchranné služby a s tím spojené povinnosti; je tak 
nezbytné, aby traumatologické plány byly provázané i 
s navrhovanou právní úpravou. Rovněž je třeba 
sjednotit terminologii návrhu s terminologií těchto 
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právních předpisů. 
JČK Z Příloha č. 2 k vyhlášce č…. /2015 Sb. 

Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a 
jeho struktura 
1.  Úvod  
Možná řešení: 
a)  zcela vypustit poslední odstavec „V případě, že 
požadavky na obsah jednotlivých částí vnějšího 
havarijního plánu jsou obsaženy v jiné, plánovací 
dokumentaci, lze provést na tuto dokumentaci odkaz a 
ve vnějším havarijním plánu pouze uvést specifikaci 
pro zónu havarijního plánování“. 
b) doplnit poslední odstavec o slova … „veřejně 
přístupné“, případně nahradit konkrétními názvy 
plánovací dokumentace např. Havarijní plán kraje.  
Zdůvodnění:  Vzhledem k tomu, že není 
specifikováno, o jakou plánovací dokumentaci se 
jedná, zda tato dokumentace bude pro zainteresované 
orgány a organizace, které budou informace využívat 
např. k plánování vlastní činnosti, dostupná, mohlo by 
se stát, že informace /dokumentace, na kterou se bude 
ve VHP odkazovat nebudou dostupné. Budou se 
muset, a je otázkou jak, složitě vyžadovat. Veřejně 
přístupnými se rozumí, že tyto budou ke stažení v el. 
podobě na internetu.  
Návrh nového znění:  
V případě, že požadavky na obsah jednotlivých částí 
vnějšího havarijního plánu jsou obsaženy v jiné, 
veřejně přístupné plánovací dokumentaci, lze provést 
na tuto dokumentaci odkaz a ve vnějším havarijním 
plánu pouze uvést specifikaci pro zónu havarijního 
plánování.  
Tato připomínka je zásadní 

Částečně akceptováno a vysvětleno 
 
Text doplněn o vazbu na plánovací 
dokumentaci řešící problematiku ochrany 
obyvatelstva.  
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JČK  Z Příloha č. 2 k vyhlášce č…. /2015 Sb. 
Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a 
jeho struktura 
 

2.  Vnější havarijní plán, A. Informační část, písm. a) 
vložit „přehled obcí a jejich místních částí“ 
Zdůvodnění: Pro zajištění havarijní připravenosti, 
vyrozumění starostů dotčených obcí, provedení 
evakuace, … v případě vzniku závažné havárie je 
nezbytý výčet obcí a jejich místních částí (původně 
sídelní celky)   
Návrh nového znění:  
písm. a) Přehled obcí a jejích místních částí, přehled 
počtu osob v zóně havarijního plánování (vč. osob 
vyskytujících se v zóně havarijního plánování dočasně, 
např. v zaměstnání, ve školských, zdravotnických nebo 
sociálních zařízeních)., 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
 
Po vysvětlení od připomínky ustoupeno. 

JČK Z Příloha č. 2 k vyhlášce č…. /2015 Sb. 
Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a 
jeho struktura 
 
3.  Vnější havarijní plán, A. Informační část, písm. e) 
vložit slova „k řešení závažné havárie“ v zóně 
havarijního plánování  
Zdůvodnění: organizace havarijní připravenosti v zóně 
havarijního plánování  - by obsahovala jen ty orgány a 
organizace, které jsou v zóně havarijního plánování. 
Předpokládám, že autor vyhlášky havarijní 
připraveností míní všechny orgány a organizace (vč. 
složek IZS), které se budou podílet na řešení závažné 
havárie v zóně havarijního plánování, tedy i ty, které 

Neakceptováno 
 
Po vysvětlení od připomínky ustoupeno. 
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v zóně havarijního plánování nejsou.   
Návrh nového znění:  
písm.c) organizace havarijní připravenosti k řešení 
závažné havárie v zóně havarijního plánování 
Tato připomínka je zásadní 

JČK Z Plány konkrétních činností  
3.2. Plán komunikace s veřejností a hromadnými 
informačními prostředky – části tykající se 
poskytování informací v rámci preventivně výchovné 
činnosti přesunout do informativní části vč. písm.b) 
Zdůvodnění: plány konkrétních činností se týkají 
řešení závažné havárie a jejich následků, resp. 
provedení záchranných a likvidačních prací a přijetí 
opatření na ochranu obyvatelstva, hospodářských 
zvířat a složek životního prostředí. Tyto plány nejsou 
na činnosti spojené s prevencí.  
Návrh nového znění:  
Pro zabezpečení informovanosti a komunikace 
s veřejností se zpracuje plán komunikace s veřejností 
hromadnými informačními prostředky, který se týká 
poskytování informací o bezprostředním nebezpečí 
vzniku nebo již nastalé závažné havárii.  
Připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno 
 
Po vysvětlení od připomínky ustoupeno. 

 
 
 

V Praze dne 25. května 2015. 

Vypracoval: Mgr. Pavel Štěpáník Podpis: 
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