
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Název 

 

Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu a obsahových náležitostí zprávy o okolnostech závažné 

havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři 

 

I. Obecná část 

  

A. Důvod předložení 

 

Předkládaný návrh vyhlášky zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě 

Plánu vyhlášek na rok 2015, schváleného ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády. 

Cílem předkládané vyhlášky je (podle navrhovaného § 21 v souladu s § 14a, 

odstavce 2 navrhované úpravy v zákoně č. 158/2000 Sb.) stanovit rozsah a obsahové 

náležitosti zprávy o okolnostech závažné havárie podle okolností jejího vzniku. Cílem úpravy 

výše uvedeného zákona je implementace povinností vyplývajících ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví 

ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES do českého právního řádu. 

Ten, ačkoliv se jedná o implementaci mezinárodní úmluvy OSN o mořském právu, je 

řešenou problematikou relativně nejblíže. 

 

B. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Pro vnitrozemské státy vyplývá podle článku 41 odst. 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/30/EU jediná povinnost. Pokud je ve vnitrozemských státech 

registrovaná společnost, která provádí činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři mimo 

státy Evropské unie a dojde u ní při této činnosti k závažné havárii, je na požádání Evropské 

komise prostřednictvím státu, ve kterém je registrovaná, povinna poskytnout informace o této 

havárii. Tato povinnost se vztahuje i na dceřiné společnosti výše zmíněné společnosti. 

V době přípravy implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU 

nebyla ještě stanovena jednotná forma hlášení o závažných haváriích. Z toho důvodu bylo 

v navrhované úpravě zákona č. 158/2000 Sb. uvedeno, že pokud to Evropská komise 

ustanoví, vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu jednotné formuláře formou prováděcí 

vyhlášky. Evropská komise vydala dne 13. října 2014 Prováděcí nařízení komise (EU) 

č. 1112/2014, kterým stanoví jednotné formuláře hlášení o závažných haváriích při 

činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři.  
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C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

 

Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu a obsahových náležitostí zprávy o okolnostech 

závažné havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři, je v souladu s § 21 

a  k provedení § 14a, odstavce 2 navrhované úpravy zákona č. 158/2000 Sb. Navrhovaná 

úprava zákona č. 158/2000 Sb. je vyvolaná povinností České republiky implementovat do 

svého právního řádu Směrnici 20013/30/EU. Předkládaný návrh vyhlášky je pak vyvolaný 

povinností České republiky implementovat do svého právního řádu prováděcí nařízení 

komise EU č. 1112/2014. Vyhláška  nabude účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

D. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, souladu 

s mezinárodními závazky České republiky a právem Evropských společenství 

 

Navrhovaná úprava je v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv 

a svobod a dalšími právními předpisy, zejména s ustanovením článku 2 odst. 3 ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož 

státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 

které stanoví zákon, s ustanovením čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní 

úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní 

předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny, a dále také s ustanovením článku 26 odst. 1 a 2 

Listiny základních práv a svobod, zaručující každému právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost, přičemž zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých 

povolání nebo činností. Navrhovaná prováděcí vyhláška je přímou implementací 

prováděcího nařízení komise EU č. 1112/2014. 

 

K navrhované vyhlášce se vztahují zejména tyto právní předpisy EU: 

 

 Směrnice č. 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu 

v moři 

 Prováděcí nařízení komise (EU) č. 1112/2014, kterým stanoví jednotné formuláře 

hlášení o závažných haváriích při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři 

 

E. Hodnocení dopadů regulace 

 

Vzhledem k tomu, že jde o návrh právní úpravy legislativně technického charakteru, 

vztahuje se na materiál výjimka podle části I. kapitoly 3 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace. Proto vyhodnocení dopadů regulace nemusí být provedeno, což také 

vyplývá z Plánu vyhlášek na rok 2015. 
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F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá nároky na výdaje státního rozpočtu a ani 

nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty. Nepředpokládá se dopad na podnikatelské 

prostředí. 

 

Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení zakotvuje rozsah a obsahové náležitosti zprávy o okolnostech závažné 

havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři do přílohy k této 

vyhlášce. 

K § 2 

Účinnost navrhované vyhlášky se navrhuje ke dni schválení. 

Příloha 

Obsahem přílohy je zpráva o okolnostech závažné havárie při činnostech v odvětví 

ropy a zemního plynu v moři. 
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