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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací 

poskytovaných zpracovateli posudku byl připraven k provedení 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), pokud jde o stanovení 

podrobného obsahu a formy dokumentace zpracovávané provozovateli objektů, v nichž 

jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi v množstvích 

převyšujících stanovené limity, v zájmu zabránění vzniku závažné havárie v těchto 

objektech, případně omezení jejích následků. Návrh vyhlášky dále stanovuje náležitosti 

posudku návrhu bezpečnostní dokumentace coby odborného podkladu pro jeho 

schválení krajským úřadem a vymezuje okruh dokumentů, které je zpracovatel posudku 

pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace oprávněn po provozovateli 

objektu požadovat. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, a zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem 

Evropské unie 

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. …/2015 Sb., 

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), které zmocňuje 

Ministerstvo životního prostředí k provedení ustanovení:  

1. § 9 odst. 3 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu posouzení rizik 

závažné havárie, rozsahu posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro 

objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsobu jeho provedení; 

2. § 10 odst. 6 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu bezpečnostního 

programu a jeho struktury; 

3. § 11 odst. 3 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu záznamu 

o provedeném přezkumu bezpečnostního programu; 

4. § 12 odst. 6 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu bezpečnostní zprávy 

a její struktury; 

5. § 13 odst. 3 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu zprávy o posouzení 

bezpečnostní zprávy a její struktury; 

6. § 18 odst. 5 tohoto zákona, a tedy stanovení kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní 

dokumentace a náležitostí posudku; 
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7. § 19 odst. 6 tohoto zákona, a tedy stanovení povahy a okruhu informací 

a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení 

návrhu bezpečnostní dokumentace; 

8. § 23 odst. 8 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí obsahu vnitřního havarijního 

plánu a jeho struktury a 

9. § 27 odst. 4 tohoto zákona, a tedy stanovení náležitostí podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování, jejich struktury a způsobu jejich zpracování. 

Navrhovaná vyhláška nepřekračuje uvedená zákonná zmocnění k jejímu vydání a její 

předmět je tak omezen na dva okruhy řešených otázek – jednak vymezuje podrobný 

obsah dokumentace, kterou jsou provozovatelé objektů zařazených do skupiny A nebo 

do skupiny B povinni zpracovávat v zájmu zabránění vzniku závažné havárie, případně 

omezení jejích následků, jednak upravuje některé záležitosti související se schvalováním 

návrhu bezpečnostní dokumentace, resp. s jeho odborným posouzením prováděným pro 

účely tohoto schválení.  

V rozsahu stanovení náležitostí bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy 

a vnitřního havarijního plánu je příslušnými ustanoveními této vyhlášky ve spojení se 

zákonem o prevenci závažných havárií zajišťováno provedení transpozice 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, a to zejména pokud jde o přílohy této směrnice č. II, III 

a IV.  

c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Otázky řešené předkládaným návrhem vyhlášky jsou v současné době regulovány 

vyhláškou č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, která 

provádí některá ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně 

a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

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

předpisů. 

Zákon č. 59/2006 Sb. spolu se všemi právními předpisy jej provádějícími, a tedy 

i vyhláškou č. 256/2006 Sb., pozbude platnosti dnem nabytím účinnosti nového zákona 

o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb., přijatého v souvislosti s prováděním 

transpozice výše uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU. Otázky 

týkající se podrobného obsahu vybraných dokumentů je proto nutné upravit v novém 

právním předpise provádějícím nový zákon o prevenci závažných havárií společně 

s některými novými otázkami týkajícími se odborného posuzování těchto dokumentů tak, 

jak nový zákon o prevenci závažných havárií předpokládá. 

Koncepčně se ovšem nejedná o zcela novou právní úpravu, požadavky kladené na 

vybrané dokumenty zpracovávané provozovateli objektů zařazených do skupiny A a do 

skupiny B vycházejí z dosavadní právní úpravy a navazují tak na systém prevence 
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závažných havárií nastavený v České republice již v roce 1999 první zákonem o prevenci 

závažných havárií č. 353/1999 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy. 

d) Předpokládané hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy, 

sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Právní úprava navrhovaná v předkládané vyhlášce nebude mít dopady na státní rozpočet 

ani ostatní veřejné rozpočty. 

Navrhovaná právní úprava představuje toliko specifikaci požadavků kladených na 

vybrané typy dokumentace, kterou jsou povinni zpracovávat provozovatelé objektů 

zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, a totiž posouzení rizik závažné havárie, 

bezpečnostní program a záznam o jeho přezkumu, bezpečnostní zprávu a zprávu o jejím 

posouzení, vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování. 

Povinnost zpracovávat tuto dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou je 

ovšem zakotvena již v samotném zákoně o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb. 

a její dopady na podnikatelské prostředí České republiky proto byly hodnoceny v rámci 

hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) provedeného k návrhu tohoto 

zákona. 

Pokud jde o právní úpravu některých otázek spojených s odborným posouzením návrhu 

bezpečnostní dokumentace pro účely jeho schvalování, tedy stanovení náležitostí 

posudku těchto návrhů, kritérií, podle kterých mají být tyto návrhy hodnoceny, 

a vymezení informací a dalších dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn 

požadovat za účelem náležitého posouzení předložených návrhů, jedná se opět pouze 

o specifikaci požadavků zakotvených v zákoně o prevenci závažných havárií 

a hospodářské a finanční dopady tohoto posuzování jsou podrobně popsány 

v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA), jež je 

součástí důvodové zprávy k zákonu o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb. 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, včetně dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny. Povinnosti ukládané v zákoně o prevenci závažných 

havárií a specifikované v předkládaném návrhu jeho prováděcí vyhlášky dopadají pouze 

na úzkou skupinu provozovatelů objektů, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné 

chemické látky nebo směsi v množstvích překračujících stanovené limity. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít přímé dopady na životní prostředí. Dokumenty, 

jejichž zpracování výše uvedenou skupinou provozovatelů ukládá zákon o prevenci 

závažných havárií a jejichž podrobný obsah specifikuje navrhovaná vyhláška, jsou však 

nástroji, které mají garantovat ochranu životního prostředí v tom smyslu, že stanovují 

požadavky na bezpečnostní opatření, která mají být přijímána v objektech v zájmu 

zabránění vzniku závažných havárií v objektech a omezení jejich následků mj. na životní 

prostředí. 

e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava, stejně jako je tomu u stávající vyhlášky č. 256/2006 Sb., 

nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Povinnosti ukládané 
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provozovatelům zákonem o prevenci závažných havárií a specifikované v předkládaném 

návrhu vyhlášky se odvíjejí od zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

v závislosti na objektivním kritériu množství vybraných nebezpečných chemických látek 

a směsí umístěných v objektu. 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů. 

g) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K ustanovení § 1 

Úvodní ustanovení vyhlášky vymezuje v návaznosti na příslušné zákonné zmocnění k jejímu 

vydání obsažené v ustanovení § 54 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií (dále také 

jen „zákon“) předmět právní úpravy v ní obsažené, přičemž v rámci tohoto předmětu lze 

rozlišovat dva okruhy otázek regulovaných touto vyhláškou. 

Prvním tímto okruhem je podrobné stanovení náležitostí obsahu a struktury vybraných typů 

dokumentů zpracovávaných podle zákona o prevenci závažných havárií provozovateli 

objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, a totiž posouzení rizik závažné havárie, 

bezpečnostního programu a záznamu o jeho přezkumu, bezpečnostní zprávy a zprávy 

o jejím posouzení, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování. Přitom v rozsahu stanovení náležitostí obsahu bezpečnostního programu, 

bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu je navrhovanou vyhláškou, ve spojení 

s příslušnými ustanoveními zákona, prováděna transpozice 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 (dále také jen „směrnice“). 

Druhý okruh otázek regulovaných předkládanou vyhláškou se týká některých aspektů 

odborného posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace předkládaného provozovatelem 

objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B ke schválení krajskému úřadu. 

Odborným podkladem pro toto schválení je podle zákona o prevenci závažných havárií nově 

posudek, který zpracovává pověřená právnická osoba. V této souvislosti stanoví 

předkládaná vyhláška náležitosti tohoto posudku, kritéria hodnocení posuzovaného návrhu 

bezpečnostní dokumentace a vymezuje, jaké podklady je zpracovatel posudku oprávněn na 

provozovateli objektu žádat v zájmu náležitého posouzení návrhu bezpečnostní 

dokumentace. 

K ustanovení § 2 

Ustanovení § 9 zákona ukládá jak provozovatelům objektů zařazených do skupiny A, tak 

provozovatelům objektů zařazených do skupiny B provést pro účely zpracování 

bezpečnostního programu, resp. bezpečnostní zprávy posouzení rizik závažné havárie 
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a vymezuje základní strukturu jeho obsahu s tím, že náležitosti jeho obsahu, rozsah 

posouzení rizik závažné havárie a způsob jeho provedení stanoví vyhláška.  

V návaznosti na ustanovení § 9 zákona specifikuje ustanovení § 2 vyhlášky obsah 

posouzení rizik závažné havárie, způsob jeho provedení včetně rozsahu pak stanoví příloha 

č. 1 této vyhlášky.  

Posouzení rizik závažné havárie sestává ze tří základních částí, kterými jsou identifikace 

zdrojů rizika, vlastní analýza a hodnocení přijatelnosti rizika. Správnou aplikací první části 

postupu pro identifikaci a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik je třeba získat jistotu, 

že skutečně byly identifikovány všechny relevantní zdroje rizika, že údaje pro zájmové 

objekty a lokality v okolí odpovídají skutečnosti a že výpočet indikačních a selektivních zdrojů 

rizik pak dává možnost provozovatelům s nižším stupněm nebezpečí (např. provozovatelům 

některých objektů zařazených do skupiny A) ke snížení náročnosti analýzy rizik tím, že 

nemusí aplikovat metody podrobné kvantitativní analýzy rizika pro všechny identifikované 

zdroje rizik, popř. nemusí dále podrobně analyzovat žádný z identifikovaných zdrojů rizika. 

K ustanovení § 3 až 5 

Ustanovení § 3 až 5 vyhlášky provádějí ustanovení § 10 zákona a stanovuje náležitosti 

obsahu bezpečnostního programu coby typu bezpečnostní dokumentace zpracovávaného 

provozovateli objektů zařazených do skupiny A.  

Podrobně popsány jsou zejména požadavky kladené na klíčovou část dokumentu, která je 

nadto společná i pro bezpečnostní zprávu (viz dále), a totiž popis systému řízení 

bezpečnosti. Systému řízení bezpečnosti je věnována rovněž samostatná příloha č. 2 

vyhlášky, která předepisuje detailní strukturu jeho popisu, která respektuje náplň systému 

řízení bezpečnosti, jak vyplývá z přílohy III směrnice. 

Strukturu samotného bezpečnostního programu pak vymezuje příloha č. 3 předkládané 

vyhlášky. 

K ustanovení § 6 

Ustanovení § 6 vyhlášky navazuje na ustanovení § 11 zákona, které ukládá novou povinnost 

spočívající v provádění pravidelného přezkumu bezpečnostní programu. Skutečnost, že byl 

tento přezkum proveden, jsou provozovatelé povinni zaznamenat, přičemž náležitosti obsahu 

tohoto záznamu jsou, v souladu se zákonným zmocněním, uvedeny v předkládané vyhlášce, 

konkrétně v příloze č. 4. Jde o analogii k pravidelnému posuzování bezpečnostní zprávy, 

o kterém se zpracovává zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy. 

K ustanovení § 7 

Provozovatelé objektů zařazených do skupiny B zpracovávají bezpečnostní zprávu, jejíž 

obsah je předepsán v ustanovení § 12 zákona. Podrobné náležitosti tohoto obsahu, včetně 

jeho struktury stanoví vyhláška v ustanovení § 7, resp. v příloze č. 5, a to v souladu 

s požadavky vyjádřenými v příloze II směrnice. 

K ustanovení § 8 

V souvislosti s povinností provádění pravidelného posouzení bezpečnostní zprávy 

a zpracování zprávy o tomto posouzení, která je uložena ustanovením § 13 zákona, stanoví 
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ustanovení § 8, resp. příloha č. 6 vyhlášky náležitosti obsahu zprávy o posouzení 

bezpečnostní zprávy a předepisuje její strukturu.  

K ustanovení § 9 

Ustanovení § 9, resp. příloha č. 7 vyhlášky rozvádí ustanovení § 18 zákona, které upravuje 

posudek návrhu bezpečnostní dokumentace představující odborný podklad pro jeho 

schválení krajským úřadem.  

V posudku má jeho zpracovatel provést hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace 

předloženého provozovatelem, příloha č. 7 předkládané vyhlášky definuje kritéria, podle 

kterých má zpracovatel posudku toto hodnocení provést a v této souvislosti předepisuje také 

těmto kritériím odpovídající náležitosti obsahu tohoto posudku.  

K ustanovení § 10  

Ustanovení § 8 vyhlášky specifikuje v návaznosti na ustanovení § 19 zákona informace 

a dokumenty, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat na provozovateli objektu za 

účelem náležitého posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace a zpracování posudku 

v požadované kvalitě. 

K ustanovení § 11 

Povinnost zpracovávat vnitřní havarijní plán je v ustanovení § 23 zákona a čl. 12 odst. 1 

písm. a) směrnice uložena provozovatelům objektů zařazených do skupiny B. Ustanovení 

§ 11 vyhlášky vymezuje náležitosti obsahu vnitřního havarijního plánu a příloha č. 8 této 

vyhlášky pak detailně popisuje strukturu vnitřního havarijního plánu, včetně konkrétního 

obsahu jeho jednotlivých částí, vyplývajících z ustanovení § 23 zákona, transponujícího 

přílohu IV směrnice. 

K ustanovení § 12 

V souvislosti s povinností zpracovávat pro objekty zařazené do skupiny B vnější havarijní 

plán, který se v českém systému prevence závažných havárií zpracovává pro stanovenou 

zónu havarijního plánování, ukládá ustanovení § 27 zákona provozovatelům těchto objektů 

povinnost zpracovat pro tyto účely podkladové materiály – podklady pro stanovení zóny 

havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. Způsob zpracování podkladů 

pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu je popsán 

v ustanovení § 12 vyhlášky, příloha č. 9 pak specifikuje náležitosti jejich obsahu, včetně 

detailního popisu jejich struktury.  

K ustanovení § 13 

Jako datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje den 1. října 2015, kdy se předpokládá 

nabytí účinnosti nového zákona o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb.  
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