
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV. 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor zprávy o okolnostech závažné havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne . února 
2015, s termínem dodání stanovisek do 10. března 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 
 

Ve vzoru zprávy je užito velké množství zkratek. Někdy 
jsou uváděny v závorkách za pojmem, ke kterému se 
vztahují, jindy za lomítky. Doporučujeme zavádění zkratek 
sjednotit. Zároveň navrhujeme pojem, ze kterého byly 
zkratky odvozeny, rozepsat. 

Akceptováno  

Některé části vzoru zprávy jsou uvedeny v angličtině 
(např. na str. 15 bod I. 2, na str. 11 bod C. 2.1 písm. k) a 
l). Doporučujeme i tyto části vzoru zprávy přeložit 
do češtiny. 

Akceptováno 
 
 

Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona č. 158/2000 
Sb., kterým se do právní úpravy doplňuje zmocnění k 
vydání navrhované vyhlášky (sněmovní tisk č. 380) je 
teprve v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, nelze vyloučit, 
že nabude účinnosti později, než dnem 1. 7. 2015, jak se 
předpokládá. Upozorňujeme, že v tomto případě by bylo 
nezbytné posunout odpovídajícím způsobem rovněž 
účinnost navrhované vyhlášky tak, aby nenabyla účinnosti 
dříve, než úprava obsahující zmocnění k jejímu vydání. 

Akceptováno – povedeme v patrnosti 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

V příloze navrhované vyhlášky požadujeme uvedení 
nadpisu bodu I. 2 v oddíle I Vzoru zprávy o okolnostech 
závažné havárie v odvětví ropy a zemního plynu v moři v 
českém jazyce. 

Akceptováno  
 

Ministerstvo 
zemědělství 
 

K nadpisu vyhlášky 

Podle čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

je nutné upravit nadpis vyhlášky takto: 

„Vyhláška o stanovení vzoru zprávy o okolnostech 
závažné havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního 

 
Akceptováno – nadpis vyhlášky upraven dle čl. 33 odst. 1 písm. 
a) LPV a v kontextu připomínky MV. 
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plynu v moři“. 

K Odůvodnění vyhlášky, obecná část - část C 
V této části doporučujeme doplnit stanovený termín 
implementace prováděcího nařízení komise (EU) č. 
1112/2014, kterým se stanoví jednotné formuláře hlášení 
o závažných haváriích při činnostech v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři. 

 
Akceptováno 
 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 
 

K § 1  

Doporučujeme uvést znění tohoto ustanovení do souladu 
se zmocněním podle § 21 novelizovaného zákona č. 
158/2000 Sb., které zní: „Ministerstvo může vyhláškou 
stanovit rozsah a obsahové náležitosti zprávy o 
okolnostech závažné havárie…“. Například tím způsobem, 
že v návrhu textu § 1 se za slovo „havárie“ vloží slova 
„ ,kterým se stanoví rozsah a obsahové náležitosti této 
zprávy,“. 

 
Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K názvu vyhlášky, § 1 a nadpisu přílohy 
Doporučujeme v předloženém návrhu sjednotit označení 
vzoru zprávy o okolnostech závažné havárie.  
Zatímco v názvu vyhlášky a v nadpisu její přílohy je 
v označení vzoru zprávy havárie podrobně specifikována, 
v ustanovení § 1 je v daném kontextu použit pouze termín 
„závažná havárie“ vymezený v zákoně č. 158/2000 Sb., ve 
znění navrhované novely. 

 
Akceptováno 

K úvodní větě vyhlášky 
Doporučujeme uvést úvodní větu vyhlášky do souladu s čl. 
38 Legislativních pravidel vlády, tj. zrušit v ní slova „k 
provedení § 14a“. 

Akceptováno 

K příloze vyhlášky 
Doporučujeme uvést text přílohy důsledně v češtině. 
Příloha v předložené podobě na několika místech (např. 
str. 10-11 - bod C.2.1, písm. b), k)  
a l) tabulky, str. 15 - bod I.2) obsahuje (zřejmě v důsledku 
obdobné chyby v české verzi příslušného prováděcího 
nařízení Evropské komise) části textu v angličtině. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 
 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo 
školství‚ 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo 
dopravy 
 

Bez připomínek.  
 

Český báňský 
úřad 
 

Bez připomínek.  
 

Česká národní 
banka 
 

Bez připomínek.  
 

Úřad vlády ČR 
- Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  
 

Úřad vlády ČR 
- 
Místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace a 
předseda 
Rady pro 
výzkum, vývoj 
a inovace 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
kultury 
 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo 
obrany 
 

Bez připomínek.  
 

Úřad vlády ČR 
- Odbor 
kompatibility 
 

I přesto, že navrhovaná úprava vychází ze zákonného 
zmocnění, představuje pravděpodobně zakázanou recepci 
ustanovení nařízení EU, jelikož doslovně přejímá vzor 
obsažený v příloze č. I Prováděcího nařízení komise (EU) 
č. 1112/2014.  
Za některých podmínek je recepce nařízení EU možná (viz 
např. rozsudek C – 272/83 Komise v. Itálie, popřípadě i 
rozsudek C - 50/76 Amsterdam Bulb BV). Vyjadřujeme 
však pochybnosti, zda v případě předloženého návrhu je 
možno nalézt tak zásadní důvody, které recepci nařízení 
do vnitrostátního práva budou moci ospravedlnit. Je tedy 
na předkladateli, aby uvedl důvody pro recepci 
Prováděcího nařízení EU č. 1112/2014 a v případě jejího 
zachování ji odůvodnit ve vztahu ke kritériím vyplývajícím 
z judikatury SDEU. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z celé Směrnice č. 2013/35/EU má Česká republika jako 
vnitrozemský stát povinnost implementovat do své legislativy 
pouze jediný článek č. 20 z celkového počtu 44 článků. Proto 
byla zvolena implementace pouze té části prováděcího nařízení 
komise EU, která se k danému článku vztahuje. Odkaz na plné 
znění prováděcího nařízení č. 1112/2014 by vedl ke 
znepřehlednění požadavků na firmy a k zanášení českého práva 
legislativou, kterou nelze v geografických podmínkách České 
republiky aplikovat. Navíc používá český překlad Prováděcího 
nařízení komise pojem „provozovatel/vlastník“, který česká 
legislativa nezná. 
 

Ministerstvo 
vnitra 
 

Zásadní připomínka: 
 
Obecně: 
 Upozorňujeme, že navrhovaný prováděcí právní 
předpis svým pojetím neodpovídá zákonnému zmocnění, 
které je obsaženo v § 21 zákona č. 158/2000 Sb. ve znění 
návrhu novely nyní projednávaného Poslaneckou 
sněmovnou jako sněmovní tisk č. 380. Předmětné 
zmocnění totiž zní na stanovení rozsahu a obsahových 
náležitostí zprávy, zatímco navrhovaná vyhláška má 
stanovit vzor této zprávy, s čímž však samotný zákon 
nepočítá. Postoj předkladatele k této otázce neosvětluje 
ani odůvodnění návrhu, které se rovněž nevyjadřuje 

Akceptováno, dotčená ustanovení vyhlášky jsou upravena 
v souladu se zmocněním v zákoně (§ 21 zákona č. 158/2000 Sb. 
ve znění návrhu novely – sněmovní tisk č. 380). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z celé Směrnice č. 2013/35/EU má Česká republika jako 
vnitrozemský stát povinnost implementovat do své legislativy 
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k tomu, že v příloze navrhované vyhlášky dochází de facto 
k mechanickému převzetí vzoru z prováděcího nařízení 
Evropské komise 1112/2014/EU, tedy z přímo 
použitelného právního předpisu Evropské unie.  
 S ohledem na dikci čl. 79 odst. 3 Ústavy, podle 
nějž mohou být prováděcí právní předpisy vydávány 
pouze na základě a v mezích zákona, a jen jsou-li k tomu 
příslušné orgány zákonem zmocněny, nás výše popsané 
odchýlení návrhu vyhlášky od textu zákona vede 
k přesvědčení, že tento ústavní požadavek není v daném 
případě dodržen, a proto požadujeme návrh vyhlášky 
přepracovat. Přitom je otázkou, nakolik je česká právní 
úprava zapotřebí, a to s ohledem na existenci přímo 
použitelné právní úpravy evropské.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka: 
 
K příloze: 
 Upozorňujeme, že vzor zprávy převzatý 
z prováděcího nařízení Evropské komise 1112/2014/EU 
ne vždy terminologicky odpovídá textu českého zákona č. 
158/2000 Sb. Jako příklad lze uvést již první řádek první 
tabulky vzoru zprávy, v němž má být uveden údaj 
„provozovatel/vlastník“. Připomínáme, že zákon pojem 
„provozovatel“ nezná a v navrhovaném § 14a označuje 
povinnou osobu výrazem „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“. Text přílohy 
proto doporučujeme revidovat.   

pouze jediný článek č. 20 z celkového počtu 44 článků. Proto 
byla zvolena implementace pouze té části prováděcího nařízení 
komise EU, která se k danému článku vztahuje. Odkaz na plné 
znění prováděcího nařízení č. 1112/2014 by vedl ke 
znepřehlednění požadavků na firmy a k zanášení českého práva 
legislativou, kterou nelze v geografických podmínkách České 
republiky aplikovat. Navíc používá český překlad Prováděcího 
nařízení komise pojem „provozovatel/vlastník“, který česká 
legislativa nezná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. Tato připomínka potvrzuje nutnost 
vydat samostatnou Vyhlášku, protože prováděcí nařízení 
Evropské komise 1112/2014/EU nelze přímo aplikovat, když 
používá termín, který český správní řád nezná. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K nadpisu - v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme nadpis upravit 
takto „Návrh vyhlášky o stanovení vzoru zprávy ……“ 
K příloze – na str. 2 v úvodní části „Datum a čas události“ 
doporučujeme pro srozumitelnost nahradit v písmenu a)  
v závorce uvedená slova slovy „(den/měsíc/rok)“ a 
v písmenu b) slovy „(hod/min)“. 

Akceptováno, viz připomínka MZe. 
 

 
 
V Praze dne 18. srpna 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Milan Votava, Ing. Martin Vlastník, CSc.        Podpis: …………………………… 
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