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I I .  

N á v r h  

 
VYHLÁŠKA 

 

ze dne   2015 

 

o stanovení rozsahu a obsahových náležitostí zprávy o okolnostech závažné havárie 

při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 zákona č. 158/2000 Sb., 

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti 

činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, ve znění zákona č.    /2015 Sb.: 

§ 1 

Rozsah a obsahové náležitosti zprávy o okolnostech závažné havárie při činnostech 

v odvětví ropy a zemního plynu v moři je uveden v příloze k této vyhlášce. 

 

§ 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

ministr 
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Příloha k vyhlášce č.    /2015 Sb. 

 

Zpráva o okolnostech závažné havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu 
v moři 

     
Datum a čas události 
a) Datum události:             (dd/mm/rrrr) 

b) Čas události:             (hh:mm)  

 
 
 
Údaje o místě a o osobě, která událost hlásí 
 

Provozovatel/vlastník*       

Název/typ zařízení:       

Název/kód pole (je-li relevantní):       

 

Jméno osoby, která událost hlásí:       

Funkce osoby, která událost hlásí:       

 

Kontaktní údaje: 

Telefonní číslo:       

E-mailová adresa:       

 
 
Kategorie události**    

podle přílohy IX směrnice 2013/30/EU 

 

Jaký typ události je hlášen? (lze zvolit více možností) 

 

 
 A Neúmyslný únik ropy, zemního plynu nebo jiných nebezpečných látek, ať 

hořících či nikoli: 

1. veškeré neúmyslné úniky hořícího plynu nebo ropy na zařízení v 

moři nebo z něj; 

2. neúmyslný únik na zařízení v moři nebo z něj: 

 a) nehořícího zemního plynu nebo odpařeného doprovodného 

plynu, pokud je uniklá hmotnost ≥ 1 kg; 

 b) nehořícího kapalného ropného uhlovodíku, pokud je uniklá 

hmotnost ≥ 60 kg; 

3. neúmyslný únik nebo uvolnění jakékoli nebezpečné látky, pro niž 

byla ve zprávě o významných rizicích posouzena rizika závažných 

havárií, na zařízení v moři nebo z něj, včetně vrtů a návratu vrtacích 

přísad. 

 B Ztráta kontroly nad vrtem vyžadující aktivaci vybavení pro kontrolu vrtu 

nebo selhání ochrany vrtu vyžadující její výměnu nebo opravu: 
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1. veškeré erupce bez ohledu na dobu trvání;  

2. aktivace systému bezpečnostního uzávěru nebo diverteru za 

účelem kontroly toku vrtných tekutin;  

3. mechanické selhání kterékoliv části vrtu, jejímž účelem je 

prevence nebo omezení účinku neúmyslného úniku tekutin z vrtu či z 

ložiska, z něhož vrt čerpá, nebo jejíž selhání by takový únik způsobilo či k 

němu přispělo; 

4. přijetí preventivních opatření nad rámec opatření již obsažených 

v původním programu vrtání, pokud nebyla dodržena plánovaná 

minimální vzdálenost mezi sousedními vrty. 

 C Selhání některého rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí: 

veškerá omezení nebo nefunkčnosti některého rozhodujícího prvku 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí, která vyžadují okamžitá 

nápravná opatření. 

 D Závažné snížení integrity konstrukce nebo omezení ochrany proti 

účinkům požáru nebo výbuchu nebo selhání udržování polohy v případě 

mobilního zařízení: 

všechny zjištěné stavy, které snižují projektovanou integritu konstrukce 

zařízení, včetně stability, vztlaku a udržování polohy, v rozsahu, který 

vyžaduje okamžitá nápravná opatření. 

 E Plavidla v kolizním kurzu a skutečné srážky plavidel se zařízením na moři: 

všechny srážky nebo možné srážky plavidla se zařízením na moři, které 

měly nebo by měly dostatek energie k poškození zařízení a/nebo plavidla 

natolik, že by byla ohrožena celková integrita konstrukce nebo procesu. 

 F Havárie vrtulníků na zařízeních na moři nebo v jejich blízkosti: 

všechny srážky nebo možné srážky vrtulníku se zařízením na moři. 

 G Všechny havárie s následkem smrti, které je třeba hlásit v souladu 

s požadavky směrnice 92/91/EHS. 

 H Všechna vážná zranění pěti nebo více osob při jedné havárii, která je 

třeba hlásit v souladu s požadavky směrnice 92/91/EHS. 

 I Všechny evakuace pracovníků: 

veškeré neplánované nouzové evakuace některých nebo všech 

pracovníků v důsledku závažné havárie nebo v případě značného rizika 

závažné havárie. 

 J Závažná ekologická nehoda: 

veškeré závažné ekologické nehody podle definice v čl. 2 bodě 1 písm. d) 

a čl. 2 bodě 37 směrnice 2013/30/EU. 

 

Poznámka: 
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* Právnická osoba se sídlem na území České republiky a podnikající fyzická osoba s místem 
podnikání na území České republiky, které vykonávají činnosti v odvětví ropy nebo zemního 
plynu v moři v působnosti státu mimo Evropskou unii – podle §1, odst. 3 Zákona 
o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti 
činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. 
** Pokud nehoda spadá do některé z výše uvedených kategorií, provozovatel/vlastník vyplní 
příslušný oddíl (příslušné oddíly), takže jedna nehoda může znamenat vyplnění několika 
oddílů. Provozovatel/vlastník předloží vyplněné oddíly Ministerstvu průmyslu a obchodu 
do deseti pracovních dnů po obdržení žádosti o informaci od něj, přičemž uvede nejlepší 
informace dostupné k danému okamžiku.  
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Oddíl A: Neúmyslný únik ropy, zemního plynu nebo jiných nebezpečných látek, ať 

hořících či nikoli 

 

A.1. Došlo k úniku uhlovodíků? Ano   Ne  

Pokud ano, vyplňte následující části. 
 

I. Uniklý uhlovodík: (zaškrtněte příslušné políčko) 

JINÝ NEŽ Z PROCESU:   (uveďte jaký)        

Z PROCESU: Ropa            Kondenzát      Plyn  2 fáze   
 
V případě plynu nebo 2 fází uveďte koncentraci H2S:        (odhad v 
ppm) 

  
II. Odhadované uniklé množství:                 

uveďte jednotky, např. tuny, kg, Nm3 

 

III. Odhadovaná počáteční rychlost unikání:                 

uveďte jednotky, např. tun/den, kg/s, Nm3 /s 

 

IV. Doba trvání úniku:           (s/min/h) 

(odhadovaný čas od zjištění, např. výstrahy či elektronického záznamu, do 

ukončení úniku) 

 

V. Místo úniku:   

      

 

VI. Klasifikace nebezpečného prostoru: (tj. zóna v místě úniku) 

(zaškrtněte příslušné políčko)  1   2  Neklasif.  

 

VII. Větrání modulu?   Přirozené   Nucené  
 
Z kolika stran uzavřen?      

(uveďte počet stěn včetně podlahy a stropu) 
 
Objem modulu:        (m3) 

 

Odhadovaný počet výměn vzduchu (je-li znám):         

uveďte počet za hodinu       

 

VIII. Meteorologické podmínky: 

Rychlost větru:         Směr větru:       

uveďte jednotky, např. mil/h, m/s, stop/s  uveďte směr ve stupních 

 

Popište další významné meteorologické podmínky: 

      

IX. Tlak v systému: 

Projektovaný tlak:        Skutečný tlak:        

uveďte jednotky, např. bar, psi nebo jiné  (tj. v době úniku) 
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X. Způsob detekce: (zaškrtněte typ detektoru nebo případně upřesněte) 

 Požár 
 Plyn  
 Kouř 
 Ostatní 

 
XI. Příčina úniku: (uveďte stručný popis a vyplňte kontrolní seznam „Příčina“ níže) 

 

XII. Došlo k zapálení? (zaškrtněte příslušné políčko)  Ano       Ne  

Pokud ano, bylo:    Okamžité            Zpožděné      Zpoždění:       (s) 

     Nastal: (doplňte posloupnost událostí uvedením čísel do příslušných políček podle 
pořadí výskytu) 

 Mžikový požár  Výbuch 

 Tryskový požár  Požár kaluže 

 

XIII. Zdroj zapálení (je-li znám) 

Popište zdroj zapálení. 

      

 

XIV. Jaká nouzová opatření byla přijata? (zaškrtněte příslušné políčko) 

 

 Odstávka/uzavření  
  Automaticky 
  Ručně 

 Profouknutí  
  Automaticky 
  Ručně 

 Zatopení  
  Automaticky 
  Ručně 

 CO2/halon/inertní plyny 
  Automaticky 
  Ručně 

 Výzva ke shromáždění  
  Na stanovištích 
  V záchranných 
člunech 

 Jiná, upřesněte
       
 

 
XV. PŘÍPADNÉ DALŠÍ POZNÁMKY: 

      
 
 
 
 
KONTROLNÍ SEZNAM – PŘÍČINA ÚNIKU (viz bod A.1.XI „Příčina úniku“) 
(označte položky, které co možná nejpřesněji popisují příčinu úniku) 
 
Uveďte příčinu (příčiny) úniku. 
V každé z následujících kategorií zaškrtněte příslušná políčka. 
 

a) Projekce:  

 Selhání související s projekcí  

b) Výstroj:  

 Vnitřní koroze  Vnější koroze 

 Mechanické selhání následkem 
únavy 

 Mechanické selhání následkem 
opotřebení 

 Eroze  Vada materiálu 
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  Ostatní, upřesněte       

c) Provoz:  

 Nesprávná montáž  Neuzavření 

 Nesprávná inspekce  Nesprávné zkoušení 

 Nesprávný provoz  Nesprávná údržba 

 Pád předmětu  Jiné vlivy 

 Otevření za přítomnosti uhlovodíků  

 Ostatní, upřesněte        

d) Postupy:  

 Nedodržení postupu 
 Nedodržení povolení k vykonání 

práce 

 Nedostatky v postupu  

 Ostatní, upřesněte        

 
Uveďte provozní režim v dotčeném prostoru v okamžiku úniku: 
Vyberte jeden parametr z následujících kategorií a zaškrtněte příslušná políčka. 

Provozní režim v dotčeném prostoru v okamžiku úniku: 

 Vrtání 
 Provádění činností ve vrtu (uveďte konkrétní činnost, např. zapouštění/vytahování 

nářadí na kabelu, zkouška vrtu, apod.): 
 Těžba 
 Údržba 
 Stavba 
 Činnosti na potrubí, včetně čištění ježkem 

 

 
A.2. Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci 
 
A.2.1 Došlo k úniku jiné nebezpečné látky než uhlovodíku? 

Ano           Ne 

Pokud ano, upřesněte druh a množství uniklé látky: 
(druh)         (množství, uveďte jednotky)      

 

A.2.2 Došlo k jinému požáru než uhlovodíků (např. elektrického zařízení) s velkým 

potenciálem způsobit závažnou havárii? 

Ano           Ne 

 

Popište okolnosti: 

      

 

A.2.3 Způsobí nehoda pravděpodobně zhoršení okolního mořského prostředí?  
Ano           Ne 

 
Pokud ano, uveďte dopady na životní prostředí, které již byly pozorovány nebo 

pravděpodobně nastanou důsledkem nehody.       
 
A.3. Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události) 
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A.4. Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování  
 podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události) 
      
 
Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.  

Považuje se tato událost za závažnou havárii? 

 ano 
 ne 

 

Uveďte zdůvodnění: 

      
KONEC ZPRÁVY  
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Oddíl B:  Ztráta kontroly nad vrtem vyžadující aktivaci vybavení pro kontrolu vrtu nebo 
selhání ochrany vrtu vyžadující její výměnu nebo opravu 
 
B.1.  Obecné informace 
a) Název/kód vrtu:        
b) Název/jméno dodavatele vrtných prací (je-li relevantní):        
c) Název/typ vrtné plošiny (je-li relevantní):        
d) Datum a čas začátku a konce ztráty kontroly nad vrtem:       
e) Druh tekutiny: solný roztok / ropa / zemní plyn / … (je-li relevantní)       
f) Ústí vrtu: na povrchu / pod mořem        
g) Hloubka vody (m):           
h) Ložisko: tlak / teplota / hloubka        
i) Druh činnosti: normální těžba / vrtání / obvrtávání / obslužné práce        
j) Druh obslužných prací (v příslušných případech): práce na kabelu / stupačkách na cívce / 
vtláčení trubek pod tlakem / …       
 
B.2. Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci 

Aktivován bezpečnostní uzávěr: 
 ano 
 ne 

 
 Systém svodného ventilu (diverteru) v činnosti: 

 ano 
 ne 

  
Kontrola nárůstu tlaku a/nebo pozitivního přítoku: 

 ano 
 ne 

 
 Selhání ochran vrtu 

a)       

b)       

c)       

 
Popis okolností 
      

 
Další podrobnosti (uveďte jednotky) 

 Doba trvání nekontrolovaného úniku vrtných tekutin: 
 Průtok: 
 Objem kapaliny: 
 Objem plynu: 

 
Důsledky události a reakce na mimořádnou situaci 
      
(např.: 1. tryskový požár / 2. první výbuch / 3. druhý výbuch atd.) 
 
B.3. Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události) 
      
 
B.4. Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných 
událostí (do 10 pracovních dnů po události) 
      
Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.  
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Považuje se tato událost za závažnou havárii? 

 ano 
 ne 

 

Uveďte zdůvodnění: 

 
      
 
KONEC ZPRÁVY  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Z2EJUDX)



 - 11 - 

Oddíl C: Selhání některého rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního 
prostředí 
 
C.1. Obecné informace 
a) Jméno nezávislého ověřovatele (v příslušných případech):       
 
C.2. Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci 
 
C.2.1. Popis rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního prostředí 
a okolnosti 
Které rozhodující systémy bezpečnosti a ochrany životního prostředí byly nezávislým 
ověřovatelem ohlášeny za omezené nebo nefunkční s nutností okamžitých nápravných 
opatření, nebo selhaly při nehodě? 
 
Původ:  Zpráva nezávislého ověřovatele: podrobnosti  (č. zprávy / datum / 
ověřovatel / …) 

 

    

Selhání při závažné havárii: podrobnosti (datum / popis havárie / ...) 

 

  

Dotčené rozhodující prvky bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

         a) Systémy integrity konstrukce  

       Povrchové konstrukce        Podmořské konstrukce        Jeřáby a zdvihací 
zařízení 

       Systémy kotvení (kotevní lana, dynamické polohování)         Ostatní, upřesněte 
 

         b) Izolace procesu od okolního prostředí  

       Primární ochrana vrtu        Sekundární ochrana vrtu        Zařízení pro práci na 
kabelu 

       Práce s výplachem        Pískové filtry        Potrubí a stupačky 

       Potrubní síť        Tlakové nádoby        Ostatní, upřesněte 

       Zařízení pro kontrolu vrtu – bezpečnostní uzávěr 

         c) Systémy ochrany před zápalem  

       Ventilace nebezpečného 
prostoru 

      Ventilace jiného než 
nebezpečného prostoru 

       Vybavení s certifikací 
ATEX 

      Elektrické odpojovací 
zařízení 

      Uzemnění/pospojování        Systém s inertním 
plynem 

       Ostatní, upřesněte 

         d) Detekční systémy  

       Detekce požáru a      
plynů 

       Sledování vtláčení 
chemikálií 

     
Písek 

   Ostatní, upřesněte 

 

         e) Izolace procesu – odpouštěcí systémy  

       Zařízení pro kontrolu vrtu – diverter        Odpouštěcí systémy 

      Plynotěsné podlahy        Ostatní, upřesněte 
 

         f) Ochranné systémy  

       Zatopení        Pěnové systémy        Požární čerpadla 
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helideku 

       Rozvod požární vody       Pasivní protipožární 
systém 

         
Protipožární/protivýbuchové 
stěny 

       Protipožární systémy s CO2 / halony         Ostatní, upřesněte 
 

         g) Systémy odstávky/uzavření 

       Místní systém odstávky (LSD)         Systém odstávky procesu (PSD)  

       Nouzový systém odstávky (ESD)         Podmořský oddělovací ventil (SSIV)  

       Stupačkový ventil ESD         Ventil ESD pro povrchové části  

       Profouknutí         Ostatní, upřesněte 
 

         h) Navigační prostředky 

       Letecké navigační 
prostředky 

       Námořní navigační 
prostředky  

       Ostatní, upřesněte 

         i) Rotační zařízení pro dodávky energií  

       Turbína s perm. 
magnety pro kompresor 

       Turbína s perm. 
magnety pro generátor 

       Ostatní, upřesněte 

         j) Únikové, evakuační a záchranné vybavení 

       Osobní ochranné 
prostředky 

       Záchranné čluny / 
TEMPSC 

     Terciární únikové 
prostředky (záchranná 
plavidla) 

       Dočasné útočiště / 
shromaždiště 

       Pátrací a záchranné 
prostředky  

       Ostatní, upřesněte 

         k) Komunikační systémy  

       Radiostanice / telefony          Místní rozhlas        Ostatní, upřesněte 
 

         l) Ostatní, upřesněte 

 
 
 
 
 
C.2.2. Popis dopadů 
Způsobí nehoda pravděpodobně zhoršení okolního mořského prostředí?  
Ano  Ne 

Pokud ano, uveďte dopady na životní prostředí, které již byly pozorovány nebo 
pravděpodobně nastanou důsledkem nehody. 

      
 
C.3. Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události) 
      
C.4. Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných 
událostí (do 10 pracovních dnů po události) 
Popište veškerá důležitá poučení vyvozená z události. Uveďte doporučení, jak zabránit 
opakování podobných událostí. 
      
Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.  

Považuje se tato událost za závažnou havárii? 

 ano 
 ne 
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Uveďte zdůvodnění: 

      

 

KONEC ZPRÁVY  
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Oddíl D: Závažné snížení integrity konstrukce nebo omezení ochrany proti účinkům 

požáru nebo výbuchu nebo selhání udržování polohy v případě mobilního zařízení 

 
D.1. Obecné informace 
a) Název plavidla (v příslušných případech)       
 
D.2. Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci 
Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo, včetně 
meteorologických podmínek a stavu moře. 
      
 
D.3. Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)  
      
 
D.4. Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných 
událostí (do 10 pracovních dnů po události) 
      
Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán. 

Považuje se tato událost za závažnou havárii? 

 ano 
 ne 

 

Uveďte zdůvodnění: 

 
      
KONEC ZPRÁVY 
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Oddíl E: Plavidla v kolizním kurzu a skutečné srážky plavidel se zařízením na moři 

E.1. Obecné informace 
  
a) Název / stát vlajky plavidla*:       
b) Druh/prostornost plavidla*:        
c) Kontakt prostřednictvím AIS?         
 
* v příslušných případech 
E.2. Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci 
Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo (minimální 
vzdálenost mezi plavidlem a zařízením, kurz a rychlost plavidla, meteorologické podmínky) 
      
 
E.3. Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události) 
      
 
E.4. Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných 

událostí (do 10 pracovních dnů po události) 
      
Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán. Považuje se tato událost za závažnou havárii? 

 ano 
 ne 

 

Uveďte zdůvodnění: 

 
      
KONEC ZPRÁVY 
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Oddíl F: Havárie vrtulníků na zařízeních na moři nebo v jejich blízkosti 

Nehody vrtulníků se hlásí podle předpisů pro civilní letectví. V případě havárie vrtulníku se 
vztahem ke směrnici 2013/30/EU je třeba vyplnit oddíl F. 

F.1. Obecné informace 
 
a) Název dodavatele vrtulníku:       
b) Typ vrtulníku:         
c) Počet osob na palubě:       
 
F.2. Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci 
Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo 
(meteorologické podmínky) 
      
 
F.3. Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události) 
      
 
F.4. Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných 

událostí (do 10 pracovních dnů po události) 
      
 
Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán. Považuje se tato událost za závažnou havárii? 

 ano 
 ne 

 

Uveďte zdůvodnění: 

 
      
KONEC ZPRÁVY 
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