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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
24. března 2015, s termínem dodání stanovisek do 15. dubna 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 

 

1. K úvodní větě: 

V úvodní větě doporučujeme zvážit nutnost zavedení 
legislativní zkratky „zákon“. Je možné namísto jejího 
používání využít zkráceného názvu zákona „zákon 
o prevenci závažných havárií“. 
 

VYSVĚTLENO. 

S ohledem na používání odkazů na zákon v textu vyhlášky 
považuje předkladatel za přehlednější, je-li zavedena předmětná 
legislativní zkratka. 
 

 2. K § 3:  
Upozorňujeme, že dle Legislativních pravidel vlády (čl. 39) 
by paragraf neměl obsahovat více jak 6 odstavců. 
 

VYSVĚTLENO. 
Legislativní pravidla vlády formulují toto pravidlo sice tak, že by 
v paragrafu „zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců“, 
nicméně toto nemá povahu „absolutního“, bezvýjimečného 
požadavku. Struktura bezpečnostního programu vyžaduje v zájmu 
zachování přehlednosti právní úpravy ponechání navrženého 
znění. 
 

 3. K § 3 odst. 4: 

V § 3 odst. 4 doporučujeme slova „může být splněna“ 
nahradit formulací „je plněna“. Při současné dikci není příliš 
jasné, zda připadá v úvahu i jiný způsob plnění. 
 

VYSVĚTLENO. 

Politika prevence závažných havárií je primárně plněna 
stanovením systému řízení bezpečnosti. Fakultativně je možné 
plnit ji rovněž pomocí jiných vhodných prostředků, struktur 
a systémů řízení bezpečnosti, které jsou úměrné nebezpečí 
závažné havárie, pokud zohledňují zásady systému řízení 
bezpečnosti, jak umožňuje čl. 8 odst. 5 směrnice 2012/18/EU. 
K podtržení fakultativního charakteru uvedeného ustanovení bude 
jeho formulace upravena. 
 

 4. K § 3 odst. 6: 
V § 3 odst. 6 je třeba text na konci odstavce (za bodem 6) 
označit jako samostatný odstavec. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Struktura textu § 3 upravena, původní znění § 3 rozděleno do 
nynějších § 3 až 5. 
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 5. K § 8 písm. f): 

V § 8 písm. f) navrhujeme vypustit spojku „a“ na konci textu 
písmene, a to z důvodu, že se zřejmě jedná pouze o výčet. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

 
 

 6. K § 10: 

V § 10 doporučujeme nahradit slova „se zpracují“ adresnou 
formulací. Z navrhované dikce není jasné, kdo podklady 
zpracuje. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

 7. K § 7 

V § 7 je nabytí účinnosti vyhlášky stanoveno dne 1. června 
2015, společně s novým zákonem o prevenci závažných 
haváriích. Upozorňujeme, že tento zákon byl jako tisk 
č. 399 projednán teprve v 1. čtení v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu. Není možné, aby vyhláška nabyla účinnosti 
dříve, než výše zmíněný zákon. V případě posunutí 
účinnosti zákona o prevenci závažných havárií bude proto 
nezbytné lhůtu pro nabytí účinnosti vyhlášky upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

V důsledku průtahům při přijímání návrhu zákona o prevenci 
závažných havárií bude stanovené datum nabytí účinnosti 
vyhlášky odloženo. 

 8. K příloze č. 2, bodu II.: 
V příloze č. 2, bodu II. jsou pod nadpisy „2. Řízení provozu 
objektu“ a „3. Řízení změn v objektu“ uvedena CELEXová 
čísla. Není však jasné, k čemu se daná čísla vztahují. 
 

VYSVĚTLENO. 
Uvedená celexová čísla se vztahují k nadpisům uvedených kapitol 
systému řízení bezpečnosti, které jsou jako transpoziční podtrženy 
a doplněny o příslušné celexové číslo. 

 9. K příloze č. 3, části V.: 

K příloze č. 3, části V. navrhujeme za slovo „způsobem“ 
doplnit čárku. 
 

VYSVĚTLENO. 

Nejde o vložený větný člen, ale o několikanásobný přívlastek 
postupně rozvíjející. 
 

Ministerstvo 
práce 
a sociálních 
věcí 

1. Obecně: 
V návrhu vyhlášky o náležitostech bezpečnostní 
dokumentace a rozsahu informací poskytovaných 
zpracovateli posudku je řada legislativních a legislativně 
technických nedostatků, které vyplývají z toho, že v návrhu 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y8J3PEP)



3 
 

vyhlášky nejsou zejména respektovány pojmy obsažené ve 
zvláštních právních předpisech. 
Lze například uvést pojmy nesprávně uvedené (osobní 
ochranné pracovní prostředky), pojmy neznámé 
(meteosituace), rovněž se používají pojmy „omezování 
rizik“ místo „snižování rizik, „vedoucí pozice“ mají mít 
odpovědnost, ale jsou to vedoucí zaměstnanci na 
pracovních pozicích, kteří tuto odpovědnost mají. Na řadě 
míst návrhu je užíván pojem „organizace“, pojem 
„pracovník“, pojem „samostatná provozovna“ apod. 
V Příloze č. 1 se nejprve uvádí identifikace rizik, namísto 
primární identifikace nebezpečí, i když z časového hlediska 
je nejdříve potencionální nebezpečí, které se vyhodnotí 
jako riziko, jež se pak blíže specifikuje, analyzuje a na 
základě analýzy se mohou teprve přijímat příslušná 
opatření.  
Na základě výše uvedeného byl předložený návrh vyhlášky 
podroben rozsáhlé revizi ve snaze na nedostatky upozornit 
a navrhnout zároveň jejich odstranění a řešení tak, aby 
byla navrhovaná právní úprava v souladu s platnými 
právními předpisy (zejména s novým občanským 
zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích 
a zákoníkem práce).  
Z tohoto hlediska je třeba návrh vyhlášky na řadě míst 
upravit. 
 
Zásadní připomínka 
 

 K § 8: 

 
 

 2. K § 8 písm. b): 
Podle našeho názoru je třeba vhodně nahradit méně 
používaný/nevysvětlený pojem „meteosituace“. 
Navrhované znění písmene b) „uvedení zdrojů dat 
o meteosituaci (včetně růžice),“ navrhujeme nahradit 
textem  

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y8J3PEP)



4 
 

„b) uvedení zdrojů meteorologických dat,“.  
 

 3. K § 8 písm. c): 
Podle našeho názoru je třeba nevhodně použitý pojem 
„obyvatelstvo“, kterým se zpravidla rozumí soubor lidí 
žijících na určitém území, nahradit správným termínem. To 
znamená slova „o počtu obyvatelstva“ nahradit slovy 
„o počtu obyvatel“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 4. K § 8 písm. f): 
Navrhované znění požadujeme upravit, a to tak, že se za 
slovo „vyšetřování“ vloží slovo „jejich“.  
 
Zásadní připomínky 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 5. K příloze č. 1, bodu 2.5. písm. b): 
Je třeba pojem „pracovník“ nahradit platným pojmem 
„zaměstnanec“. 
 
Zásadní připomínka 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 K příloze č. 2:  

 6. K části II bodu 1.1.1.: 
Je třeba navrhované znění v souvislosti s přesným 
využíváním pojmů nahradit novým zněním takto:  
„1.1.1. Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců 
(funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo 
s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, 
povinností a odpovědností těchto zaměstnanců na těchto 
pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích 

zaměstnanců jejich zastupitelnost.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle upravené připomínky. 

 7. K části II bodu 1.1.2.: 
Je třeba navrhované znění v souvislosti s přesným 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle upravené připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y8J3PEP)



5 
 

využíváním pojmů nahradit novým zněním takto:  
„1.1.2. Funkční schéma, organizační schéma s vyznačením 
Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním 
pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování 

rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 
 

 8. K části II bodu 1.1.4.: 
Navrhujeme v celém textu vyhlášky jednotně používat 
pojem „vnitřní předpis“ a nahradit jím pojmy „interní 
dokument“, „dokument“, „interní předpis“, zároveň je třeba 
vhodně nahradit pojem „externí organizace“.  
Navrhované znění je třeba upravit takto: 
„1.1.4. Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se 
ukládá povinnost seznámit dodavatele, zaměstnance 
externích právnických osob, externí podnikající fyzické 
osoby (dále jen „externí subjekty“) a návštěvníky 
s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu 
dodržování pravidel.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 9. K části II bodu 1.1.5.: 
Navrhujeme užít legislativní zkratku „externí subjekty“. 
Navrhované znění je třeba upravit takto: 
„1.1.5. Informace o prověřování kvalifikace u externích 
subjektů.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 10. K části II bodu 1.2.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesných pojmů upravit takto: 
„1.2 Zaměstnanci ve na vedoucích pracovních pozicích 
(název pracovní pozice) a jejich odpovědnost.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle upravené připomínky. 

 11. K části II bodu 1.2.1.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle upravené připomínky. 
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„1.2.1 Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za provádění posouzení rizik závažné 
havárie.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 

 
 12. K části II bodu 1.2.2.: 

Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesných pojmů upravit takto: 
„1.2.2. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 
odpovědných za seznamování dodavatelů, externích 
subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly 
bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle upravené připomínky. 

 13. K části II bodu 1.2.3.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.2.3. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně 
lidských) pro zavedení, udržování a rozvoj systému řízení.“.  
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu upravené připomínky. 

 14. K části II bodu 1.2.4.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.2.4. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 
odpovědných za proces zavádění, udržování a rozvoje 
systému řízení.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu upravené připomínky. 

 15. K části II bodu 1.2.5.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.2.5. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění 
a realizace výcviku, vyhodnocení jeho efektivnosti.“. 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu upravené připomínky. 
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Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 

 
 16. K části II bodu 1.2.6.: 

Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.2.6. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 
odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, 
provádění kontrol a auditů, vyhodnocování jeho účinnosti.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu upravené připomínky. 

 17. K části II bodu 1.2.7.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.2.7. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování 
nápravných aktivit.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle upravené připomínky. 

 18. K části II bodu 1.2.8.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.2.8. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních 
situací.“. 
Připomínka upravena v průběhu vypořádání MPŘ. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle upravené připomínky. 

 19. K části II bodu 1.3.6. písm. d): 
Podle našeho názoru je třeba nahradit pojem 
„minimalizace“. Navrhujeme znění upravit takto:  
„d) identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 20. K části II bodu 1.3.6. písm. e): 
Doporučujeme znění formálně i věcně upravit takto: 
„e) nežádoucí účinky na zdraví, opatření na ochranu zdraví 
a osobní ochranné pracovní prostředky ohrožených osob,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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 21. K části II bodu 1.3.8.: 
Navrhujeme pojem „nástupní“ nahradit pojmem „vstupní“. 
To znamená navrhované znění je třeba upravit takto:   
„1.3.8. Informace o provádění vstupního školení.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 22. K části II bodu 1.3.9.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„1.3.9. Informace o prováděných školeních během trvání 
pracovního poměru.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 23. K části II bodu 1.4.1.: 
Podle našeho názoru je třeba definovat pojem „provozní 
zaměstnanci“ a zavést legislativní zkratku. Znění 
navrhujeme upravit takto: 
„1.4.1. Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují 
provoz a obsluhu (dále jen „provozní zaměstnanci“) 
předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování 
systému řízení prevence závažných havárií, s odkazem na 
příslušný organizačně řídící dokument.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 24. K části II bodu 1.4.2.: 
Navrhujeme užít legislativní zkratku navrhovanou v bodu 
1.4.1. Znění navrhujeme upravit takto: 
„1.4.2. Informace o akceptování návrhů provozních 
zaměstnanců.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 25. K části II bodu 1.4.3.: 
Navrhujeme užít legislativní zkratku navrhovanou v bodu 
1.4.1. Znění navrhujeme upravit takto: 
„1.4.3. Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, 
dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů 
u provozních zaměstnanců.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 26. K části II bodu 1.4.4.: 
Navrhujeme užít legislativní zkratku navrhovanou v bodu 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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1.4.1. Znění navrhujeme upravit takto: 
„1.4.4. Informace o zajištění volného přístupu provozních 
zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů 
z oblasti prevence závažných havárií.“. 
 

 27. K části II bodu 2.5.: 
Navrhujeme v celé kapitole Řízení provozu objektu 
jednotně použít termíny „bezpečné postupy“, příp. 
„zavedení bezpečných postupů“.  
Znění bodu 2,5. navrhujeme upravit takto: 
„2.2. Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) 
pro výkon provozních činností významných z hlediska 
bezpečnosti.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 28. K části II bodu 2.7.: 
Navrhujeme v celé kapitole Řízení provozu objektu 
jednotně použít termíny „bezpečný postup“, příp. „zavedení 
bezpečných postupů“.  
Znění bodu 2.7. navrhujeme upravit takto: 
„2.7. Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé 
fáze provozování technologických zařízení (zpracovatelé 
bezpečnostní zprávy tuto podkapitolu 2.7 nezpracovávají:“. 
K navrhovanému znění písmen a) až f) nemáme 
připomínky. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 29. K části II bodu 2.8.: 
Navrhujeme v celé kapitole Řízení provozu objektu 
jednotně použít termíny „bezpečný postup“, příp. „zavedení 
bezpečných postupů“.  
Znění bodu 2.8. navrhujeme upravit takto: 
„2.8. Informace o zavedení bezpečných postupů pro 
provádění údržby zařízení a technologických komponent, 
s odkazem na příslušný organizačně řídící dokument.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 30. K části II bodu 2.10.: 
Navrhujeme znění zpřesnit. Znění bodu 2.8. navrhujeme 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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upravit takto: 
„2.10. Informace o systematickém ověřování funkčnosti 
signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů 
a o prokazatelném vedení záznamů o ověřování, včetně 
uvedení odkazu na příslušný organizačně řídící dokument, 
který toto ukládá.“. 
 

 31. K části II bodu 2.11. písm. c): 
Navrhujeme znění upravit takto: 
„2.11. c) opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou 
látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 32. K části II bodu 2.12.: 
Navrhujeme ustanovení v souvislosti s používáním 
přesného pojmu upravit takto: 
„2.12. Informace o souladu zavedených bezpečných 
postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně 
závaznými právními předpisy.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 33. K části II bodu 2.13.: 
Navrhujeme užít legislativní zkratku navrhovanou v bodu 
1.4.1. a pojem „vnitřní předpis“ (viz naše připomínka k části 
II přílohy k vyhlášce č. 2 bodu 1.1.4.). Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„2.13. Informace o zajištění účasti provozních zaměstnanců 
při zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, 
pracovních postupů), s odkazem na vnitřní předpis, který 
toto ukládá.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 34. K části II bodu 2.14.: 
Navrhujeme používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„2.14. Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro 
provozní zaměstnance, kteří vykonávají činnosti spojené 
s rizikem závažné havárie.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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 35. K části II bodu 2.15.: 
Navrhujeme používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„2.15. Informace o seznamování provozních zaměstnanců, 
kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné 
havárie, s bezpečnými postupy, včetně odkazu na vnitřní 
předpis, který toto ukládá.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 36. K části II bodu 2.16.: 
Navrhujeme používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„2.16. Informace o prověřování znalosti bezpečných 
postupů u provozních zaměstnanců, kteří vykonávají 
činnosti spojené s rizikem závažné havárie, a o způsobu 
dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně 
odkazu na příslušný organizačně řídící dokument, který 
tyto otázky upravuje.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 37. K části II bodu 2.20.: 
Navrhujeme používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„2.20. Informace o tom, který organizačně řídící dokument 
ukládá provozním zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti 
spojené s rizikem závažné havárie dodržovat bezpečné 
postupy.“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 38. K části II bodu 3.6.: 
Navrhujeme používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„3.6. Informace o tom, zda součástí procesu plánování 
a provádění změny je i odborné posouzení změny 
z hlediska bezpečnosti, včetně řádného zdokumentování. 
Uvedení konkrétního vnitřního předpisu, který tuto otázku 
upravuje, včetně stanovení pracovní pozice zaměstnance 
odpovědného za posouzení.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 
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 39. K části II bodu 3.7.: 
Navrhujeme používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„3.7. Informace o personální odpovědnosti za dílčí části 
procesu řízení změny, včetně dokumentování. Dále se 
uvede konkrétní vnitřní předpis, který tuto otázku 
upravuje.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 40. K části II bodu 3.8.: 
Je třeba nahradit cizí slovo českým výrazem a sjednotit 
termíny. Znění navrhujeme upravit takto: 
„3.8. Informace o pravidlech a postupech informování 
zaměstnanců, kterých se změna dotýká, o přípravě 
a průběhu změny, o bezpečnostních opatřeních, případně 
zajištění výcviku těchto zaměstnanců. Dále se uvede 
konkrétní vnitřní předpis, který pravidla, postupy 
a odpovědnost upravuje.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 41. K části II bodu 3.10.: 
Je třeba používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„3.10. Informace o opravných opatřeních vyvolaných 
kontrolou po provedené změně, včetně odkazu na 
příslušný vnitřní předpis, který tuto otázku upravuje.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 42. K části II bodu 4.1.: 
Je třeba nahradit cizí slovo českým výrazem. Znění 
navrhujeme upravit takto: 
„4.1. Informace o zásadách a postupech zjišťování 
a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat 
závažnou havárii.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 43. K části II bodu 4.3.: 
Je třeba používat jednotné termíny. Znění navrhujeme 
upravit takto: 
„4.3. Informace, zda zásady a postupy umožňují 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena ve smyslu připomínky. 
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akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích 
subjektů, orgánů veřejné správy, záchranných složek 
apod.“. 
 

 44. K části II bodu 4.6.:  
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme upravit 
takto: 
„4.6. Popis spolupráce s jinými externími subjekty, 
základními složkami Integrovaného záchranného systému, 
havarijními službami apod.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 45. K části II bodu 4.7.: 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme upravit 
takto: 
„4.7. Informace o aktuálním přehledu spojení se základními 
složkami Integrovaného záchranného systému (Hasičský 
záchranný sbor ČR, Policie ČR, poskytovatelé zdravotnické 
záchranné služby apod.).“. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

V důsledku omezení přehledu spojení na základní složky 
integrovaného záchranného systému vypuštěn v závorce uvedený 
výčet složek IZS, neboť základní složky IZS jsou závazně 
a taxativně vyjmenovány v § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 46. K části II bodu 4.8.: 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme upravit 
takto: 
„4.8. Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými 
pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými 
institucemi (Česká inspekce životního prostředí, příslušný 
správce vodního toku apod.). 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 47. K části II bodu 4.9.: 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme upravit 
takto: 
„4.9. Informace o aktuálním přehledu kontaktů na 
provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních 
služeb v pracovní i mimopracovní době.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 48. K části II bodu 4.14.: 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme upravit 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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takto: 
„4.14. Informace o organizačně řídícím dokumentu, který 
ukládá systémově prověřovat připravenost havarijních sil 
a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti 
kontaktů na základní složky Integrovaného záchranného 
systému.“. 
 

 49. K části II bodu 5.2.5.: 
Znění navrhujeme stylisticky upravit takto: 
„5.2.5. Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni 
o přijatých nápravných a preventivních opatřeních 
v souvislosti s haváriemi a nehodami.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena ve smyslu připomínky. 

 50. K části II bodu 6.7. písm. c): 
Je třeba používat přesné pojmy. Znění navrhujeme upravit 
takto: 
„c) úroveň dodržování obecně závazných právních 
předpisů a vnitřních předpisů provozovatele,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 51. K části II bodu 6.7. písm. e): 
Je třeba používat přesné pojmy. Znění navrhujeme upravit 
takto: 
„e) úroveň dodržování obecně závazných právních 
předpisů externími subjekty v objektu provozovatele.“. 
 
Zásadní připomínky 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 K příloze č. 3:  

 52. K části I. bodu 1.: 
Znění navrhujeme z důvodu jeho zpřesnění upravit takto: 
„1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 53. K části I. bodu 1. písm. a): 
Navrhujeme v textu použít základní pojem zákona 
o prevenci závažných havárií. Znění navrhujeme z tohoto 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y8J3PEP)



15 
 

důvodu upravit takto: 
„a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČ,“. 
 

 54. K části I. bodu 1. písm. b): 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) název a adresa objektu,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 55. K části I. bodu 3. písm. b): 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) rok zahájení činnosti provozovatele a zprovoznění 
objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím 
a změnám provozu,“. 
 
Zásadní připomínky 
 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 K příloze č. 4:  

 56. K části I. bodu 1.: 
Znění navrhujeme z důvodu jeho zpřesnění upravit takto: 
„1. Identifikační údaje o provozovateli a o objektu“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 57. K části I. bodu 1. písm. a): 
Navrhujeme v textu použít základní pojem zákona 
o prevenci závažných havárií. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČ,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 58. K části I. bodu 1. písm. b): 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) název a adresa objektu,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 59. K části III.: AKCEPTOVÁNO. 
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Znění navrhujeme z důvodu jeho zpřesnění upravit takto: 
„ČÁST III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  
Výčet revizí bezpečnostního programu a příslušný aktuální 
změnový list.  
Závěrečné zhodnocení změn a přijaté závěry.“. 
 
Zásadní připomínky 

 

Formulace upravena podle připomínky. 

 K příloze č. 5:  

 60. K části I. bodu 1.: 
Znění navrhujeme z důvodu jeho zpřesnění upravit takto: 
„1. Identifikační údaje o provozovateli a o objektu“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 61. K části I. bodu 1. písm. a): 
Navrhujeme v textu použít základní pojem zákona 
o prevenci závažných havárií. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČ,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 62. K části I bodu 1. písm. b): 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) název a adresa objektu,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 63. K části I. bodu 3. písm. b): 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) rok zahájení činnosti provozovatele a zprovoznění 
objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím 
a změnám provozu,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 64. K části II. bodu 1.1.1.  písm. e): 
Navrhujeme v textu použít přesný pojem zákona. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„e) území chráněná podle zvláštních zákonů2),“. 

VYSVĚTLENO. 
Podle čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se nenormativní 
odkaz na jiný právní předpis formuluje pomocí obratu „jiný právní 
předpis“ doplněným odkazem na poznámku pod čarou, v níž je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y8J3PEP)



17 
 

 uvedena citace tohoto jiného právního předpisu nebo jeho 
ustanovení. 
 

 65. K části II. bodu 1.1.3. písm. d): 
Navrhujeme pojem vysvětlit. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„d) technologickou infrastrukturu objektu, např. potrubí 
a nádrže, manipulační místa, hlavní kanalizační systémy, 
případné vodní útvary a vodoteče,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 66. K části II. bodu 1.1.3. písm. f): 
Znění navrhujeme upravit takto: 
„f) místa určená k řízení technologického procesu 
a významná místa infrastruktury objektu.“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 67. K části II. bodu 2.1. písm. d): 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„d) existence objektů orgánů veřejné správy a samosprávy 
a dalších institucí,“. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
V důsledku zobecnění na „orgány veřejné správy“ vypuštěna 
„samospráva“, neboť tato je podle teorie správního práva spolu se 
státní správou součástí veřejné správy. 

 68. K části II. bodu 2.5.4.: 
Je třeba pojem vysvětlit. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„2.5.4. Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, 
které mohou být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné 
havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií, 
včetně ….“. 
Znění textů k písm. a) až g) navrhujeme ponechat beze 
změn. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 69. K části VI. bodu 3.5.: 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„3.5. Osobní ochranné pracovní prostředky,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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 70. K části VI. bodu 3.6.: 
Navrhujeme pojem zpřesnit. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„3.6. Personální zajištění (početní stavy zaměstnanců 
určených k zajištění pohotovosti).“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 71. K části VI. bodu 4.4.: 
Je třeba použít přesný pojem. Znění navrhujeme z tohoto 
důvodu upravit takto: 
„4.4 Osobní ochranné pracovní prostředky,“.  
 
Zásadní připomínky 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 K příloze č. 6  

 72. K části I. bodu 1: 
Navrhujeme znění zpřesnit a z tohoto důvodu upravit takto: 
„1. Identifikační údaje o provozovateli a o objektu“. 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

  
Upozorňujeme, že v označení písmen chybí písmeno a). Je 
třeba navrhované znění v tomto směru upravit. 
 

 

 73. K části I. bodu 1. písm. a) po opravě označení 
písmen: 
Navrhujeme použít základní pojem zákona o prevenci 
závažných havárií. Znění navrhujeme z tohoto důvodu 
upravit takto: 
„a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČ,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 74. K části I. bodu 1. písm. b) po opravě označení 
písmen: 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. 
Znění navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) název a adresa objektu,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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 75. K části II. bodu 1. písm. b): 
Navrhujeme použít přesný pojem. Znění uvedené pod 
písm. a) navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„a) změny pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 
vztahujících se k zajištění bezpečnosti v objektu,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 76. K části II. bodu 4. písm. d): 
Navrhujeme upřesnit výčet prací. Znění navrhujeme 
z tohoto důvodu upravit takto: 
„d) Změny v systému vyrozumění a provádění záchranných 
prací.“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 77. K části II. bodu 5. písm. b): 
Navrhované znění je třeba stylisticky upravit. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) Doporučení plynoucí z požadavků veřejnosti nebo 
poučení ze závažných havárií, ke kterým došlo v České 
republice a v zahraničí.“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 78. K části IV.: 
Navrhujeme vložit upřesňující požadavek. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„ČÁST IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  
1. Výčet revizí bezpečnostní zprávy a příslušný 
aktuální změnový list.  
2. Závěrečné zhodnocení výsledků posouzení a přijaté 
závěry.“.  
 
Zásadní připomínky 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 79. K příloze č. 7: 
Podle našeho názoru je třeba zcela změnit navrhované 
znění přílohy č. 7. Znění navrhujeme upravit takto: 
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. …/2015 Sb. Náležitosti obsahu 
posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní  
I. Náležitosti posudku bezpečnostního programu 

AKCEPTOVÁNO. 

Příloha č. 7 k vyhlášce přepracována podle připomínky. 
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a aktualizace bezpečnostního programu, struktura 
jednotlivých částí, kritéria hodnocení   

1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.  
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění 

v částech:  
a) Posouzení rizik závažné havárie. 
b) Zásady, cíle a politika prevence závažných havárií. 
c) Popis systému řízení bezpečnosti. 

3. Závěrečná doporučení.  
4. Hodnotící kritéria, úroveň splnění jednotlivých položek 

(příloha). 
    
II. Náležitosti posudku bezpečnostní zprávy a aktualizace 

bezpečnostní zprávy, struktura jednotlivých částí, 
kritéria hodnocení  

1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.  
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění 

v částech: 
a) Popisné, informační a datové části bezpečnostní 

zprávy. 
b) Posouzení rizik závažné havárie. 
c) Zásady, cíle a politika prevence závažných havárií. 
d) Popis systému řízení bezpečnosti. 
e) Popis preventivních bezpečnostních opatření 

k omezení možnosti vzniku a následků závažných 
havárií. 

3. Závěrečná doporučení.  
4. Hodnotící kritéria, úroveň splnění jednotlivých položek 

(příloha). 
 
III. Náležitosti posudku ke zprávě o posouzení 

bezpečnostní zprávy, struktura jednotlivých částí, 
kritéria hodnocení  

1. Identifikační údaje o objektu provozovatele. 
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění 

v částech: 
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a) Seznam a popis změn provedených v objektu. 
b) Zhodnocení vlivu změn na bezpečnost provozu.  
c) Závěrečné zhodnocení výsledků posouzení a přijaté 

závěry. 
3. Závěrečná doporučení.  
 
IV. Náležitosti posudku k posouzení rizik závažné havárie, 

struktura jednotlivých částí, kritéria hodnocení 
1. Identifikační údaje o objektu provozovatele. 
2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění 

v částech: 
a) Identifikace zdrojů rizik. 
b) Analýza rizik. 
c) Hodnocení rizik. 
d) Seznam informačních zdrojů a metodik použitých 

při analýze rizik. 
3. Závěrečná doporučení.“. 
 
Zásadní připomínka 

 

 K příloze č. 8:  

 80. K části I. bodu 1. písm. a): 
Navrhujeme použít základní pojem zákona o prevenci 
závažných havárií. Znění navrhujeme z tohoto důvodu 
upravit takto: 
„a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky.  

 81. K ČÁSTI II. bodu 3.3.: 
Navrhujeme použít přesný pojem. Znění navrhujeme 
z tohoto důvodu upravit takto: 
„3. Plány individuální ochrany uvádějící výčet osobních 
ochranných pracovních prostředků, místa jejich uskladnění, 
systém výdeje a shromažďování použitých prostředků.“.  
 
Zásadní připomínky 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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 K příloze č. 9:  

 82. K bodu 1.: 
Navrhované znění je třeba zpřesnit. Znění navrhujeme 
z tohoto důvodu upravit takto: 
„1. Identifikační údaje o provozovateli a o objektu:“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 83. K bodu 1. písm. a): 
Navrhujeme použít základní pojem zákona o prevenci 
závažných havárií. Znění navrhujeme z tohoto důvodu 
upravit takto: 
„a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČ,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 84. K bodu 1. písm. b): 
Navrhujeme použít pouze základní pojem. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„b) název a adresa objektu,“.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 

 85. K bodu 4.2. písm. d): 
Podle našeho názoru je třeba navrhované znění uvést do 
souladu se zákonem o prevenci závažných havárií. Znění 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„d) před poškozením zvířat.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 86. K bodu 9.: 
Navrhované znění je třeba upřesnit. Znění první věty 
navrhujeme z tohoto důvodu upravit takto: 
„9. Informace, které jsou použity pro podrobnější 
vyhodnocení možných následků v daném místě, nebo pro 
podání úplnější informace fyzickým osobám či orgánům 
veřejné správy a samosprávy o možných rizicích závažné 
havárie a účinném způsobu ochrany před jejich následky:“.  
Znění textů k písm. a) a b) navrhujeme ponechat beze 
změn. 
 

VYSVĚTLENO. 

Informování v zóně havarijního plánování obecně není podle 
zákona o prevenci závažných havárií omezeno pouze na fyzické 
osoby, ale stanovené informace se poskytují výslovně rovněž 
právnickým osobám. Výslovné uvádění samosprávy není nutné, 
v souladu s teorií správního práva tvoří samospráva součást 
správy veřejné.  
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Zásadní připomínky  

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

1. K § 8 písm. a): 
Požadujeme doplnit slova „případně uvedení zdrojů dat“. 
 
Odůvodnění: 
Informace požadované v § 8, zejména pod písmeny a), d), 
e), f), g) několikanásobně převyšují obsah bezpečnostní 
dokumentace. Tuto dokumentaci není možné předat 
posuzovateli, je zde ale možnost zpřístupnit ji posuzovateli 
v místě, kde ji má provozovatel uloženou. 
 
Zásadní připomínka 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Doplněna fakultativní varianta předložení pouze zdrojů dat 
namísto kompletních podkladů použitých pro zpracování návrhu 
bezpečnostní dokumentace. 
 

 2. K § 9: 
Doplnit nový odstavec 3: 
„Provozovatelé, kteří zpracovávají havarijní plán dle 
zvláštních právních předpisů, rozšíří obsah tohoto 
havarijního plánu rovněž o požadavky stanovené přílohou 
8.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že dle právního řádu České republiky už 
někteří z provozovatelů ve smyslu návrhu zákona 
zpracovávají havarijní plány dle zvláštních právních 
předpisů, a to v obdobném rozsahu, jako stanoví návrh 
zákona, přičemž některé mechanizmy upravující tyto 
havarijní plány jsou přísnější, než mechanizmy upravené 
návrhem zákona, je potřeba harmonizovat předkládaný 
právní předpis s povinností těchto provozovatelů 
zpracovávat havarijní plány dle současných zvláštních 
právních předpisů (a to zejména v případě provozování 
hornické činnosti u podzemních zásobníků plynu). 
 
Zásadní připomínka 
 

VYSVĚTLENO. 

Podle § 23 odst. 5 ve spojení s § 10 odst. 3 návrhu zákona 
o prevenci závažných havárií lze pro účely zpracování vnitřního 
havarijního plánu využít dokumenty zpracované podle jiných 
právních předpisů nebo pro vnitřní potřebu provozovatele nebo 
jejich části, pokud odpovídají svým obsahem požadavkům na 
vnitřní havarijní plán nebo jsou ve smyslu těchto požadavků 
doplněny a upraveny. 
Navržené ustanovení je proto ve vztahu k citovanému ustanovení 
návrhu zákona nadbytečné. Navíc návrh zákona provozovatelům 
neurčuje, jakým způsobem mají již zpracované dokumenty využít, 
a ke stanovení tohoto způsobu vyhláškou ani ministerstvo 
nezmocňuje. 
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 K příloze č. 2:  

 3. K části II., bod 1.1.1. Přehled všech pracovních 
pozic (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo 
s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností 
a odpovědností na těchto pozicích, u vedoucích pozic jejich 
zastupitelnost: 
 
Požadujeme tento bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o neúměrnou administrativní zátěž pro dotčené 
podniky. Dalším důvodem je, že v dnešní době dochází 
k neustálým organizačním změnám, a již v době předložení 
bezpečnostní dokumentace nemusí být celý popis všech 
osob s vlivem na omezování rizik nebo na vznik závažné 
havárie aktuální. Definice popis úkolů, povinností 
a odpovědností těchto pracovních pozic se jeví také 
nepřiměřená, tj. popisy pracovních funkcí (obsahující úkoly, 
povinnosti a odpovědnosti) doplněné o povinnosti 
vyplývající ze všech provozních předpisů, které se na 
funkci vztahují. Splnění takového úkolu zabere neúměrné 
množství času a vyžádá si další minimálně dvojnásobné 
navýšení počtu listů bezpečnostní dokumentace. Rozdílová 
tabulka u SEVESO III takový požadavek neuvádí. 
 

VYSVĚTLENO. 
Navržené ustanovení navazuje na stávající právní úpravu. 
Organizační změny je nutné promítnout do systému řízení 
bezpečnosti, k němuž se rovněž vztahují popisy úkolů, povinností 
a odpovědnosti. Vyžaduje to směrnice v příloze III písm. b) bodě 
i), když stanoví, že systém řízení bezpečnosti řeší v otázce 
organizace a zaměstnanců mj. úlohy a povinnosti zaměstnanců 
zapojených do kontroly hlavních rizik na všech úrovních 
organizace spolu s opatřeními přijatými s cílem zvýšit 
informovanost o nutnosti trvalého zlepšování. Pro účely 

zpracování systému řízení bezpečnosti, coby součásti 
bezpečnostního programu, resp. bezpečnostní zprávy, je 
v souladu s § 10 odst. 3, resp. § 12 odst. 4 zákona o prevenci 
závažných havárií využít i jiné dokumenty, zpracované 
provozovatelem na základě jiných právních předpisů nebo pro 
svou vnitřní potřebu. 
 

 4. K části II., bod 1.1.2. Funkční schéma, organizační 
schéma s vyznačením pracovních pozic s vlivem na 
omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií: 
 
Není zřejmé, co je myšleno funkčním schématem. 
Požadujeme tento bod vypustit. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Odstraněno zmatečné zdvojení pojmů.  

 5. K části II., bod 1.3.11. Informace o zajištění výcviku 
u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled 
těchto činností: 

VYSVĚTLENO. 

Nejedná se o výčet, ale o informace popisující zajištění výcviku 
u činností významných z hlediska bezpečnosti – nejedná se tedy 
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Požadujeme tento bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
U vybraných zdrojů rizik závažné havárie jsou všechny 
činnosti významné z hlediska bezpečnosti, takový výčet 
nelze rozumně realizovat. Rozdílová tabulka u SEVESO III 
takový požadavek neuvádí. 
 

o všechny činnosti probíhající u zdrojů rizik (navíc vybraných). 
Tento požadavek vychází z přílohy III směrnice, písm. b) bodu i), 
který stanoví, že systém řízení bezpečnosti řeší v otázce 
organizace a zaměstnanců mj. stanovení potřeb odborné přípravy 
tohoto personálu [tj. personálu, který je zapojen do kontroly 
hlavních rizik na všech úrovních organizace] a poskytnutí této 
přípravy. 

 
 

 6. K části II., bod 2.17. Informace o systému 
odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů 
před jejich zaváděním  do praxe, včetně odkazu na 
příslušný organizačně řídící dokument, který tuto otázku 
upravuje: 
 
Použití slova „nestranného“ je nevhodné. Požadujeme toto 
slovo vypustit. Žádný institut takovou službu nezajišťuje 
a firma si nemůže na každý postup najímat externí firmu. 
Totéž platí pro bod 6.2. a 6.3. 
 

VYSVĚTLENO. 

Certifikační postupy a audity, včetně těch interních, musí být 
z povahy věci nestranné. 
 
 

 7. K části II., bod 4.4. Informace o stanovených 
postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu 
a zásah k omezení následků závažné havárie (vnitřní 
havarijní plán): 
 
Požadujeme tento bod vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Jedná se o neúměrnou administrativní zátěž pro dotčené 
podniky podle § 3 odst. 6 (náležitosti obsahu 
bezpečnostního programu). Podle § 23 zákona zpracovává 
vnitřní havarijní plán provozovatel objektu zařazeného do 
skupiny B, nikoliv A. 
 

VYSVĚTLENO. 

Nejedná se o vypracování vnitřního havarijního plánu pro objekty 
zařazené do skupiny A, ale o zásady havarijního plánování, které 
tvoří nedílnou součást každého systému řízení bezpečnosti. 
Nicméně formulace upravena tak, aby nebyla zavádějící. 
 

 Zásadní připomínky  
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 8. K § 2 odst. 1 písm. b): 
Není zřejmé, co se myslí pojmem „vnější ohrožení“. 
Doporučujeme vysvětlit. 
 

VYSVĚTLENO. 

Vnějším ohrožením se rozumí působení externích geogenních 
a antropogenních faktorů na provozní podmínky. 

 9. K § 3 odst. 4: 
Ve druhé větě doporučujeme vypustit slovo „bezpečnosti“. 
Systémy řízení obecně mohou naplnit požadavky uvedené 
v druhé části souvětí. To platí obecně pro celou vyhlášku. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 K § 8:  

 10. K § 8 písm. a): 
Doporučujeme doplnit slova „případně uvedení zdrojů dat“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Uplatněno již jako zásadní připomínka č. 1. 

 11. K § 8 písm. f): 
Doporučujeme vypustit slova „zápisy o“ a nahradit je slovy 
„podklady osvědčující“. Jedná se o přesnější formulaci. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
 

 12. K § 8 písm. g): 
Doporučujeme vypustit slovo „zápisy“ a nahradit slovem 
„podklady“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
 

 13. K § 9 odst. 1 písm. d): 
Není zřejmé, co je míněno slovy „dokumentace protokolů“. 
 

VYSVĚTLENO. 

Dokumentací protokolů, změn a aktualizací se rozumí řízení, 
evidence a zaznamenávání změn vnitřního havarijního plánu. 
 

 K příloze č. 2:  

 14. K části I., bod 3. Informace o přístupnosti 
bezpečnostního programu zaměstnancům: 
 
Domníváme se, že vzhledem k nadpisu přílohy vyhlášky 
a celkovému obsahu přílohy č. 2 sem tento bod nenáleží. 
Doporučujeme jej vypustit nebo nahradit vhodným textem 
odkazujícím se na přílohou řešenou problematiku. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena tak, aby byla v souladu s předmětem přílohy. 
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 15. K části II., bod 6. Audit systému řízení a politiky 
prevence závažných havárií, k bodu 6.1.: 
 
Není zřejmé, co se rozumí spojením „plánování interních 
kontrol“. Lze zaměnit za audity? 
 

VYSVĚTLENO. 

Interními kontrolami se rozumí interní audity. Formulace upravena 
tak, aby výklad ustanovení byl jednoznačný.  
 

 16. K části II., bod 6. Audit systému řízení a politiky 
prevence závažných havárií, k bodu 6.2.: 
 
Není zřejmé, co se rozumí pod nezávislým auditem. Kdo 
bude tento audit provádět, cizí organizace? 
 

VYSVĚTLENO. 

Nezávislým auditem se rozumí audit prováděný externími 
subjekty. 

 17. K části II., bod 6. Audit systému řízení a politiky 
prevence závažných havárií, k bodu 6.5.: 
 
Žádáme o vysvětlení. Bod 6 se nazývá Audit systému … 
a v bodě 6.5 se mluví o kontrole, což je od auditu odlišný 
statut. 
 

VYSVĚTLENO. 
V obou případech se jedná o vnitřní kontrolu. Formulace upravena 
tak, aby výklad ustanovení byl jednoznačný. 

 18. K části II., bod 6. Audit systému řízení a politiky 
prevence závažných havárií, k bodům 6.6. a 6.7.: 
 
Doporučujeme vysvětlit, co je myšleno pojmem „kontrol“. 
Jedná se o integrovanou inspekci? 
 

VYSVĚTLENO. 

Nejde o kontroly prováděné orgány integrované inspekce, ale 
o kontroly systému řízení bezpečnosti. Formulace upravena tak, 
aby výklad ustanovení byl jednoznačný. 
 

 K příloze č. 5:  

 19. K části II, bod 1.1.1. Přehledné topografické mapy 
odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný rozvoj 
objektu a územní plán okolí, pokud je zpracován, 
s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, 
který by odpovídal možným následkům závažné havárie: 
 
Doporučujeme územní plán z požadavku tohoto článku 
vypustit, územní plán provozovatel nezpracovává a nemá 
ani k dispozici. 

AKCEPTOVÁNO.  

Požadavek předmětného bodu regulován, zahrnutí územního 
plánu vypuštěno, ponechán pouze plán (mapa) okolí 
s vyznačeným účelem využití pozemků. 
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 20. K části II, bod 1.2.3. Identifikační údaje 
o nebezpečných látkách (číslo CAS, název podle 
nomenklatury IUPAC, chemický vzorec, chemické složení 
směsi, obchodní název, klasifikace, stupeň čistoty, 
nejdůležitější příměsi): 
 
Vzhledem k tomu, že název podle nomenklatury IUPAC 
není běžně dostupný a není ani vytvořen centrální seznam 
názvů, doporučujeme nahradit tento požadavek názvem 
CAS, který je běžně dostupný. 
 

VYSVĚTLENO. 

Názvosloví IUPAC představuje jednotný přístup k identifikaci látek 
srozumitelný v mezinárodním kontextu. Je-li k dispozici, uvedení 
názvu podle IUPAC je žádoucí, není-li název IUPAC k dispozici, 
neuvádí se. 
 
 

 21. K části VI, body 3.5 a 4.4: 
Správný pojem je „Osobní ochranné pracovní prostředky“. 
Doporučujeme upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 22. K příloze č. 7 Náležitosti obsahu posudku včetně 
kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace: 
Tato příloha je nedostatečná a její obsah neodpovídá 
definici (názvu přílohy), příloha neobsahuje náležitosti 
obsahu posudku ani žádná kritéria pro hodnocení návrhu 
bezpečnostní dokumentace, je zde uvedeno pouze 
v bodech, co má bezpečnostní dokumentace obsahovat. 
Takový postup umožňuje rozdílný přístup k hodnocení 
bezpečnostní dokumentace u jednotlivých hodnotitelů. 
  

AKCEPTOVÁNO A VYSVĚTLENO.  

Příloha č. 7 k vyhlášce přepracována na základě a s využitím 
připomínky Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 
 

 K příloze č. 8:  

 23. K části II, bod 1.2, písmeno a): 
Doporučujeme vypustit slovo „časový“ a nahradit jej slovem 
„předpokládaný“.  
Dosud nebyla zveřejněna žádná obecně platná metodika, 
která by poskytovala návod pro zpracování časového 
průběhu havárie, každá havárie se může vyvíjet jinak 
(s ohledem na situaci, instalovaná bezpečnostní zařízení 
apod.) 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena podle připomínky. 
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 24. K části II, bod 2.1: 
Doporučujeme vypustit výstražná zařízení, která neslouží 
k zastavení rozvoje havárie. Tato zařízení slouží pouze 
k vyrozumění a varování. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Výstražná zařízení z textu ustanovení vypuštěna. 

 25. K části II, bod 2.8: 
V dnešní době (uplatňování výběrových řízení), pokud není 
smlouva zpracována dopředu, není možné údaje 
o identifikaci složek, skládek, spaloven a dozoru naplnit – 
lze říci pouze dle typu havárie, jak bude asanace probíhat 
(obecně) a že za asanaci odpovídá provozovatel. 
Doporučujeme upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Požadavek regulován. 

 26. K části II, bod 3.1: 
Vzor však pro Traumatologický plán pro provozovatele 
neexistuje ani není předepsán jiným předpisem (vzor 
a obsah je stanoven pouze poskytovatele Zdravotnické 
záchranné služby, čímž provozovatel ve smyslu zákona 
o PZH není). Doporučujeme Traumatologický plán vypustit 
nebo nahradit jiným adekvátním plánem. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
Traumatologický plán jako součást vnitřního havarijního plánu 
bude zachován, nicméně v důsledku připomínky Ministerstva 
zdravotnictví budou stanoveny jeho náležitosti. 

 27. K části II, bod 3.4: 
Doporučujeme nahradit slovo „ubytování“ slovem „ukrytí“ 
nebo „shromaždišť evakuovaných“. 
 

VYSVĚTLENO. 

Použitá terminologie vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 28. K části IV, bod 1: 
Doporučujeme tento bod vypustit. V podmínkách velkých 
podniků je to nerealizovatelné a jedná se o neúměrné 
navýšení obsahu havarijního plánu. Dokumentace 
o seznámení s vnitřním havarijním plánem existuje, nikoli 
však jako jeho povinná součást. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
Požadavek přeformulován, ponechán přehled jakýchkoliv 
dokumentů, které dokládají, že zaměstnanci byli seznámeni 
s charakteristikami možných závažných havarijních situací. 
 
 

 29. K části V: AKCEPTOVÁNO. 
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Doporučujeme upravit text tak, aby byl ve vnitřním 
havarijním plánu uveden jejich přehled avšak nikoli jejich 
obsah. V případě, že má provozovatel zpracovány ještě 
i jiné plány, postačí pouze jejich seznam. 
 

Požadavek omezen na přehled ostatních plánů pro řešení 
mimořádných událostí. 

 30. K příloze č. 9, bod 7 Popis složek integrovaného 
záchranného systému a dalších havarijních služeb a jejich 
technického vybavení, které je umístěno mimo objekt 
provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své 
dokumentaci pro omezení a odstraňování následků 
závažné havárie: 
Navrhujeme celý tento bod vypustit. Provozovatel nemá 
přehled o vybavení složek integrovaného záchranného 
systému, ani nerozhoduje o tom, jak složky budou 
integrovaného záchranného systému a havarijní služby 
nasazeny v případě jejich potřeby. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Ustanovení přeformulováno v dohodě s Ministerstvem vnitra. 
 
 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K příloze č. 5 části II bodu 1.5 písm. g): 
Za účelem odstranění interpretačních nejasností 
a sjednocení pojmosloví s § 65 odst. 1 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, požadujeme slova 
„hasičský sbor“ nahradit slovy „jednotka požární ochrany“.  

AKCEPTOVÁNO. 

Terminologie opravena. 

Přitom připomínáme, že v tomto ustanovení nelze hovořit 
o firmě, která je pouhým jménem, pod kterým je podnikatel 
zapsán do obchodního rejstříku – viz § 423 odst. 1 
občanského zákoníku. 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena. 

 K příloze č. 9:  

 2. K bodu 2 písm. d): 
Na konci stávajícího textu tohoto bodu požadujeme tečku 
nahradit středníkem a doplnit následující text: 
„pokud jsou technologickou částí zásobníky, je nutné uvést 
informaci, zda mezi skladovacími nádržemi nebezpečných 

AKCEPTOVÁNO. 
Text ustanovení doplněn podle připomínky. 
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látek existuje dostatečná fyzická nebo účinná separace.“.  
Pokud má zařízení dostatečnou fyzickou nebo účinnou 
separaci mezi skladovacími nádržemi nebezpečných látek, 
je při odhadu unikajícího množství uvažováno jen 
maximální množství v největší nádrži. Za fyzickou separaci 
se považuje vzdálenost mezi nádržemi zamezující domino 
efektům způsobených požárem, výbuchem nebo 
zhroucením kterékoliv části z posuzovaných zařízení. Za 
účinnou separaci se pak považuje existence separovaných 
jímek u jednotlivých nádrží s dostatečnou vzdáleností mezi 
okrajem jímky a další nádrží nebo používání automatických 
bezpečnostních armatur u potrubím spojených nádrží nebo 
mechanická překážka mezi nádržemi. Za dostatečnou 
fyzickou nebo účinnou separaci není považováno použití 
otevřeného propojení mezi nádržemi nebo použití ručně 
ovládaných armatur. Odhadnutá maximální množství se 
přiřadí do seznamu k jednotlivým příslušným nebezpečným 
látkám. Bez informací o fyzické nebo účinné separaci nelze 
stanovit velikost zóny havarijního plánování. 
 
 

 3. K bodu 5.1:  
Za účelem sjednocení pojmosloví s § 2 písm. c) zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů požadujeme slovo 
„zásahových“ nahradit slovem „záchranných“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Terminologie opravena. 

 Zásadní připomínky   

 

 

 4. K bodu 7:  
Dáváme na zvážení přepracování formulace tohoto bodu, 
neboť slovní spojení „popis složek integrovaného 
záchranného systému“ nepovažujeme za vhodné. 
Nabízíme proto např. následující znění: 
„7. Popis technického vybavení složek integrovaného 
záchranného systému a dalších havarijních služeb, které je 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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umístěno mimo objekt provozovatele, o jejichž využití 
uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení 
a odstraňování následků závažné havárie.“. 
 

 5. K § 3 odst. 6: 
V poslední větě ustanovení považujeme formulaci 
„náležitosti charakteristiky“ za jazykově nevhodnou, neboť 
použitá slova jsou v mnoha ohledech synonymy. Za 
vhodnější bychom pokládali hovořit pouze 
o „charakteristice systému řízení bezpečnosti“. Obdobnou 
úpravu bude zapotřebí provést i v příloze č. 2. 
 

VYSVĚTLENO. 

V příloze č. 2 k vyhlášce jsou uvedeny náležitosti, které musí 
charakteristika systému řízení bezpečnosti splňovat. Jedná se 
tedy o obecné požadavky na popis systému řízení bezpečnosti 
jako „úvod“ k popisu konkrétních tematických oblastí, jehož 
náležitosti stanoví část II. přílohy č. 2 k vyhlášce. 

 6. K § 11: 
V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) bod 1 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem 
„dnem“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace upravena tak, aby byla v souladu s Legislativními 
pravidly vlády.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. K příloze č. 2:  
V části II bodu 4 podbodu 4.11 požadujeme písmeno f) 
upravit následovně: 
„f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků pro 
zajištění první pomoci, včetně profylaktik, umístění 

věcných prostředků požární ochrany a osobních 
ochranných pracovních prostředků.“. 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 

 K příloze č. 5:  

 2. K příloze č. 5:  
V části II bodu 1 podbodu 1.5 písmenu h) požadujeme 
slovo „zdravotní“ nahradit slovem „zdravotnické“: 
„h) zajištění zdravotní zdravotnické pomoci,“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace terminologicky upravena ve smyslu připomínky. 

 3. K příloze č. 5: 
V části II bodu 1 podbodu 1.6 písmenu g) požadujeme 
slova „zdravotnická pomoc“ nahradit slovy „zajištění 

AKCEPTOVÁNO. 
Formulace terminologicky upravena ve smyslu připomínky. 
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zdravotnické záchranné služby“: 
„g) zdravotnická pomoc zajištění zdravotnické záchranné 
služby,“. 
 

 4. K příloze č. 5: 
V části VI bodu 3 požadujeme za podbod 3.5. „Osobní 
ochranné prostředky“ vložit nový podbod „3.6. Prostředky 
pro zajištění první pomoci, včetně profylaktik.“; další 
podbody je pak v návaznosti na tuto úpravu třeba 
přečíslovat. 
„3.5. Osobní ochranné prostředky  
  3.6. Prostředky pro zajištění první pomoci, včetně 
profylaktik. 
  3.7. Personální zajištění (početní stavy pohotovostních 
zaměstnanců.“. 
 
Zásadní připomínky 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení doplněno podle připomínky. 

 K příloze č. 8:  

 5. K příloze č. 8: 
V části II bodu 3 text podbodu 1 „Traumatologický plán“ 
požadujeme nahradit tímto novým textem: 
„1. Traumatologický plán  

 se stanovením systému a organizace zabezpečení 
opatření k zajištění první pomoci, včetně profylaktik, 
a zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní péče 
postiženým osobám,  

 s uvedením vlastních možností zajištění zdravotní péče 
a výčtem dostupných poskytovatelů akutní lůžkové 
péče,  

 s uvedením systému zajištění vhodných profylaktik, 
jejich podávání a zajištění jejich obměny,  

 s uvedením základů poskytování první pomoci při 
zasažení osob nebezpečnou látkou.“. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení přepracováno podle připomínky. 
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 6. K příloze č. 8: 
V části III požadujeme písmeno f) upravit následovně: 
„f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků pro 
zajištění první pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných 
prostředků požární ochrany a osobních ochranných 
pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.“. 
 
Zásadní připomínky 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení doplněno podle připomínky. 

 7. K příloze č. 8:  
V části II bodu 1 podbodu 1.2 doporučujeme zaměnit 
pořadí textů uvedených u písmen b) a c), tak, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, že „charakteristika následků pro 
životy a zdraví lidí…“ (písm. b) má být provedena pro 
havárie podle písm. a) a také pro možné následně 
vyvolané havárie podle písm. c): 
„1.2 Scénář jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů 
havárií s podobnou charakteristikou, popisující vývoje 
možné havárie, včetně předpokládaných činností 
jednotlivých osob a obsahující:  
a) časový průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh 

havárie, 
b) možné následně vyvolané havárie (domino efekt), 

včetně havárií, které svými následky mohou přesáhnout 
areál provozovatele (stávající písm. c),  

c) charakteristiku následků pro životy a zdraví lidí a zvířat 
(zaměstnanci, okolní obyvatelstvo), životní prostředí 
a majetek uvnitř i vně objektu (stávající písm. b),  

d) postup likvidace havárie včetně použitých prostředků 
k likvidaci havárie,  

e) popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů 
a zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci 
havárie.“. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení přepracováno podle připomínky. 

 8. K příloze č. 8: 
V části IV bodu 3 doporučujeme za slovo „termínů“ doplnit 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení doplněno podle připomínky. 
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slova „a osob odpovědných za“: 
„3. Dokumentace o výsledcích různých typů praktických 
cvičení s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů 
a osob odpovědných za jejich odstranění.“. 
 

 Odůvodnění všech výše uvedených zásadních 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, a zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 
záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb., a to 
zejména pokud jde o provázanost traumatologického plánu 
zpracovávaného v rámci vnitřního havarijního plánu 
s traumatologickými plány poskytovatelů zdravotnické 
záchranné služby a poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.    
Připomínky směřují dále i k zajištění provázanosti se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje povinnosti 
k přijmutí opatření pro případ zdolávání mimořádných 
událostí (§ 102). 
Rovněž je třeba sjednotit terminologii návrhu s terminologií 
těchto právních předpisů. 
 

 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. K předkládací zprávě: 
Doporučujeme v předkládací zprávě doplnit citaci § 54 
odst. 1 zákona č… /2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, na který se vyhláška odkazuje. 
 

VYSVĚTLENO. 

V předkládací zprávě je zmocňovací ustanovení uvedeno, úplnou 
citaci jeho textu v předkládací zprávě nepovažuje předkladatel za 
účelné.  

 2. Obecně: 
Také doporučujeme sjednotit formátování, aby jednotlivé 
části nebyly označeny rozdílně. 
 

VYSVĚTLENO. 

Formátování vyhlášky a jejích příloh projde před jejich předložení 
Legislativní radě vlády revizí a případné nedostatky budou 
odstraněny.  
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Úřad vlády 
České 
republiky – 
Odbor 
kompatibility 

K vykázání transpozice: 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, 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. 
K vykázání správné transpozice je nutné, aby ustanovení 
uvedená jako transpoziční v rozdílové tabulce byla též 
náležitě podtržena a opatřena celexovým číslem 
v samotném návrhu. Upozorňujeme předkladatele, že ne 
všechna ustanovení návrhu (především příloh), která uvádí 
v rozdílové ta-bulce, jsou v samotném textu návrhu 
podtržena. 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 

Vykázání transpozice bude podrobeno revizi. 

Český 
báňský úřad 

1. Obecně: 
Specifikace dokumentace uvedené v přílohách k vyhlášce 
vycházejí z nejsložitějších případů s největším možným 
počtem vazeb a množstvím osob bezprostředně 
ohrožených havárií. V praxi však v řadě případů provozy 
s rizikem havárie budou jednoduché, někdy 
i automatizované (bezobsluhové) a vyplnit pro ně 
vyžadované dokumenty se všemi náležitostmi uvedenými v 
přílohách bude obtížné a někdy i nemožné. Zejména se 
jedná o těžbu ropy a zemního plynu, kde těžební a zčásti 
i úpravárenský komplex je umístěn mimo sídla, je 
bezobsluhový, funkce je kontrolována automatizovanými 
systémy a lidé jsou přítomni pouze při údržbě a kontrole, 
popř. při zmáhání havárie, pokud by k ní výjimečně došlo. 
Navrhujeme, aby za odkazem na přílohu bylo navíc v textu 
jednotlivých ustanovení doplněno, že příloha se použije 
přiměřeně konkrétnímu stavu a konkrétním okolnostem. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Požadovanou bezpečnostní dokumentaci nezpracovává obsluha 
zařízení nebo automat. Za zpracování je odpovědný provozovatel. 
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 2. K § 9 – požadavek na doplnění nového odstavce 3: 
Požadujeme, aby do § 9 byl doplněn odstavec 3 ve znění: 
„(3) Vnitřní havarijní plán může být nahrazen havarijním 
plánem zpracovaným podle jiného právního předpisu, 
pokud tento havarijní plán po jeho případném doplnění 
odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 1.“. 
 
Zásadní připomínka 
V rámci vypořádání MPŘ připomínka změněna na 
doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Podle § 23 odst. 5 ve spojení s § 10 odst. 3 návrhu zákona 
o prevenci závažných havárií lze pro účely zpracování vnitřního 
havarijního plánu využít dokumenty zpracované podle jiných 
právních předpisů nebo pro vnitřní potřebu provozovatele nebo 
jejich části, pokud odpovídají svým obsahem požadavkům na 
vnitřní havarijní plán nebo jsou ve smyslu těchto požadavků 
doplněny a upraveny. 
Navržené ustanovení je proto ve vztahu k citovanému ustanovení 
návrhu zákona nadbytečné. Navíc návrh zákona provozovatelům 
neurčuje, jakým způsobem mají již zpracované dokumenty využít, 
a ke stanovení tohoto způsobu vyhláškou ani ministerstvo 
nezmocňuje. 
 

 3. K § 3 odst. 6 písm. b) bod 3: 
Požadavek uvést v popisu systému řízení bezpečnosti 
„řízení změn v objektu“ je obsahově nejasný (ačkoliv tento 
pojem užívá i současná vyhláška č. 256/2006 Sb.), nehledě 
na skutečnost, že řada „změn v objektu“ není výsledkem 
žádného řízení a řídit se nedá (např. koroze materiálu je 
potenciální rizikovou změnou, která však není řízena). 
Doporučujeme požadavek vymezit. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Požadavek vyplývá ze směrnice, příloha III - Informace uvedené 
v čl. 8 odst. 5 a článku 10 o systému řízení bezpečnosti 
a organizaci závodu s ohledem na prevenci závažných havárií  
Pro účely provádění systému řízení bezpečnosti provozovatelem 
se berou v úvahu následující prvky: 
… 
iv)  řízení změn: přijímání a provádění postupů pro plánování 
změn stávajících nebo stavbu nových zařízení, procesů nebo 
skladovacích zařízení 
 

 4. K § 8 písm. d): 
Podle § 25 návrhu zákona o prevenci závažných havárií 
má provozovatel prověřit havarijní plán z hlediska jeho 
aktuálnosti. Zákon však provozovateli neukládá povinnost 
zpracovat z tohoto prověření zápis. Reakcí na zjištění 
případné neaktuálnosti plánu bude jeho aktualizace, nikoli 
„zápis o vyhodnocení prověření“. Zpracovatel posudku by 
měl tedy namísto zápisu požadovat „výsledek prověření 
aktuálnosti vnitřního havarijního plánu“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Řízení dokumentace je součástí systému řízení bezpečnosti, kde 
je stanoveno, jaké dokumenty a kdy se zpracovávají. 
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 K příloze č. 1:  

 5. K příloze č. 1 bod 2.4.: 
Vzorec, podle kterého se má vypočítat skupinové riziko 
identifikovaného scénáře závažné havárie (R=Fh∙N), je 
koncipován tak, že pokud je roční frekvence havárií (Fh) 
nulová, je i skupinové riziko rovno nule, což je ale logický 
nonsens. To, že v daném hodnoceném roce nedošlo 
k závažné havárii, nemůže mít ten důsledek, že riziko se 
stane nulovým (což je důsledek vynásobení jakékoliv 
veličiny nulou). Doporučujeme buď namísto aktuálního 
jednoho roku dát průměr za 10 let (to odstraní většinu 
nulových rizik ve skutečně rizikových provozech, kde občas 
k havárii dojde, a poskytně objektivnější kvantitativní údaj 
k hodnocení rizika), nebo vzorec, resp. bod 2.4. úplně 
vypustit (riziko vyplývá spíše z frekvence havárií 
v konkrétním provozu a ze schopnosti/neschopnosti 
odstranit možné příčiny havárie tak, aby se neopakovaly, 
což však žádný jednoduchý vzorec nepostihne). 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 
V návrhu přílohy vyhlášky je používán termín „roční frekvence“, 
myšlena je průměrná četnost daného scénáře za rok. Jedná se 
tedy o frekvenci vztaženou na jednotku 1 roku, fyzikální jednotkou 
je [odhadovaná průměrná četnost scénáře / 1 rok]. V žádném 
případě se tedy nejedná o četnost v nějakém konkrétním či 
aktuálním roce, ale průměr. Východiskem a vstupní hodnotou pro 
stanovení těchto frekvencí jsou obvykle generická data, frekvence 
obvykle nabývají hodnot v řádu 10-5 až 10-8 [1/rok]. 
Analytik však může vyhodnotit frekvenci konkrétního scénáře jako 
nulovou (případně téměř nulovou s hodnotou např. < 10-8 [1/rok]), 
tj. může objektivně vyloučit realizaci nějakého koncového scénáře, 
tedy jej prohlásí za nemožný. V tom případě se opravdu riziko 
konkrétního scénáře blíží nule. Úplné vyloučení scénáře však není 
možné, pokud existuje zdroj rizika, pouze je frekvence minimální.  
 

 6. K příloze č. 1 bod 3: 
Pro hodnocení rizik je mj. používána veličina „přijatelná 
frekvence závažné havárie“. Domníváme se, že žádná 
havárie, natož její opakování, nemůže být pro kohokoli 
přijatelná. Navrhujeme hodnotit frekvenci závažných 
havárií a opustit kritérium „přijatelné frekvence“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Obecně se hodnotí přijatelnost skupinového (společenského) 
rizika, to je termín dlouhodobě ve světě používaný (societal risk 
acceptance). V návrhu přílohy je použita odvozená veličina 
„přijatelná frekvence“, která se vztahuje ke konkrétnímu počtu 
mrtvých. Samozřejmě jakékoliv havárie se na první pohled jeví 
nepřijatelné, přesto jsou nakonec společností přijaty. Stále se 
jezdí auty, přestože kontinuálně umírají lidé při nehodách (obvykle 
jednotky osob při vážných nehodách, frekvence těchto vážných 
nehod je u nás řádu desítek za rok). Stále se létá letadlem, 
přestože občas letadlo spadne a zemřou najednou desítky až 
stovky lidí (frekvence těchto nehod je ve světě řádově jednotky za 
rok). Současně se kontinuálně přijímají opatření, aby frekvence 
těchto nehod byla snižována (bezpečnost letecké dopravy roste). 
Závažných havárií (tj. těch, při kterých umírají lidé a jsou masivní 
ekonomické ztráty a škody na ŽP) se nestává příliš mnoho 
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(hrubým odhadem jednotky závažných havárií za deset let). V ČR 
se v poslední době žádná opravdu závažná havárie nestala, ale 
potenciál existuje. Proto je zapotřebí přijatelnost rizika hodnotit 
(tj. zachovat nepopulární slovo přijatelnost), zavést ve světě 
obvykle používanou hladinu přijatelnosti (např. 10-3 / rok) a tlačit 
provozovatele a okolní subjekty ke snižování rizika, ale na druhou 
stranu současně zachovat a podporovat ekonomické aktivity 
a kontinuitu podnikání. 
 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

1. Obecná připomínka:  
Úřad považuje za nevhodné, aby základní parametry 
povinností, upravovaných vyhláškou k provedení zákona 
byly stanoveny pouze v příloze k tomuto prováděcímu 
předpisu. Základní náležitosti je třeba vložit přímo do textu 
vyhlášky, mj. i s ohledem na jejich důsledky pro povinné 
osoby. Tato připomínka je současně odůvodněním pro 
všechny specifické dílčí připomínky. 
 

 

 2. K § 4 a příloze č. 4:  
V § 4 se stávající text označí jako odst. (2) a na jeho 
začátek se vloží slovo Další.  Doplní se nový odstavec (1), 
popř. odstavce další, které stanoví základní náležitosti 
obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního 
programu, nejméně v rozsahu názvů oddílů části II. přílohy 
č. 4 k této vyhlášce, tj. s označením 1., 2. a 3. 
 

VYSVĚTLENO. 

Základní náležitosti záznamu o provedeném přezkumu 
bezpečnostního programu předepisuje přímo návrh zákona 
o prevenci závažných havárií v § 11 odst. 1, když stanoví, že 
provozovatel uvede v záznamu o provedeném přezkumu 
bezpečnostního programu seznam změn uvedených v objektu 
a jejich popis. Náležitosti obsahu záznamu o provedeném 
přezkumu bezpečnostního programu jsou pak ponechány na 
úpravě vyhláškou, přičemž po vzoru stávající právní úpravy 
považuje předkladatel, s ohledem na charakter a obsah tohoto 
záznamu, za účelnější jejich strukturované uvedení v příloze.  
 

 3. K § 5:  
V § 5 se stávající text označí jako odst. (2) a na jeho 
začátek se vloží slovo Další.  Doplní se nový odstavec (1), 
které stanoví náležitost obsahu bezpečnostní zprávy, např. 
/…/ zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence 
závažných havárií v předmětném objektu s tím, že musí být 

VYSVĚTLENO. 

Základní obsah bezpečnostní zprávy je předepsán přímo návrhem 
zákona o prevenci závažných havárií v § 12 odst. 2 a 3. Vyhláška 
má stanovit náležitosti tohoto obsahu, včetně jeho struktury. 
Z toho důvodu a vzhledem k rozsahu tohoto dokumentu a jeho 
výlučně technickému charakteru je účelnější jejich uvedení 
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zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika 
a opatření k jejich omezení. 
 

v příloze vyhlášky tak, jak ostatně činí i stávající legislativa. 

 4. K § 6:  
V § 6 se stávající text označí jako odst. (2) a na jeho 
začátek se vloží slovo Další.  Doplní se nový odstavec č. 1, 
které stanoví základní náležitosti obsahu zprávy 
o posouzení bezpečnostní zprávy, např. /…/ popis změn 
v systému řízení bezpečnosti, objektu, okolí objektu, 
zavedených preventivních bezpečnostních opatřeních 
k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie 
a zhodnocení vlivu změn na bezpečnost provozu. 
 

VYSVĚTLENO. 

Základní náležitosti zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy jsou 
uvedeny přímo v návrhu zákona o prevenci závažných havárií 
v § 13 odst. 2. Další náležitosti zprávy o posouzení bezpečnostní 
zprávy, včetně její struktury, má stanovit vyhláška. Akceptace 
připomínky by vedla jen k opakování citovaného ustanovení 
zákona. Vzhledem na obsah, rozsah a strukturu zprávy 
o posouzení bezpečnostní zprávy je účelnější jejich stanovení 
v příloze vyhlášky. 

Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje 

K příloze č. 3: 

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Struktura bezpečnostního programu a obsah jeho 
jednotlivých částí“: 
 
V části „ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU“ se 
v bodu „1. Identifikační údaje o objektu“ na konci textu 
v písm. „a)“ uvádí označení „IČ“, což je však v rozporu 
s označením zkratky pro ´identifikační číslo osoby´, které 
se podle § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 
označuje jako „IČO“. 
 
Za účelem provedení opravy nesprávné zkratky navrhuji 
následující úpravu: 
 
Původní znění textu písm. a): 
„obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./fax/e-mail, IČ,“ 
 
Nové znění textu písm. a): 
„obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./fax/e-mail, IČO,“ 
 
Odůvodnění: 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upraveny podle připomínky. 
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Navrhovaná úprava je v souladu s pojmoslovím, 
vymezeným v § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pozn.: Identická vada se opakuje také v: 
- „Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Struktura bezpečnostního programu a obsah jeho 
jednotlivých částí“,  
- „Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu 
bezpečnostního programu, jeho struktura a obsah jeho 
jednotlivých částí“, 
- „Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy, její struktura 
a obsah jejích jednotlivých částí“, 
- „Příloha č. 6 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Náležitosti obsahu zprávy o posouzení, její struktura 
a obsah jejích jednotlivých částí“, 
- „Příloha č. 8 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Struktura vnitřního havarijního plánu a obsah jeho 
jednotlivých částí“, a 
- „Příloha č. 9 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“ s názvem 
„Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny 
havarijního plánování, jejich struktura a obsah jejich 
jednotlivých kapitol“. 
 

Krajský úřad 
Libereckého 
kraje 

K příloze č. 6: 
V názvu u přílohy č. 6 doplnit, že se jedná o zprávu 
o posouzení bezpečnostní zprávy; zkrácený název „zpráva 
o posouzení“ je nedostatečný a zavádějící. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text doplněn podle připomínky. 

Krajský úřad 
Moravsko-
slezského 
kraje 

Obecně k návrhu:  

1. K příloze č. 2: 
Doporučujeme do textu přílohy č. 2, části II., bodu 1.3. 
doplnit mimo výchovu a vzdělávání vlastních zaměstnanců 

VYSVĚTLENO. 
U zaměstnanců externích subjektů a právnických osob 
podnikajících v areálu a subdodavatelů se nejedná o výchovu 
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rovněž výchovu a vzdělávání dalších osob, např. 
zaměstnanců externích subjektů a právnických osob 
podnikajících v areálu a subdodavatelů. Dle § 15 odst. 2 
návrhu zákona o prevenci závažných havárií provozovatel 
prokazatelně seznámí nejen své zaměstnance, ale rovněž 
jiné osoby, které se s jeho vědomím zdržují v objektu, 
v potřebném rozsahu s bezpečnostním programem nebo 
bezpečnostní zprávou, přičemž zásadní jsou z pohledu 
prevence informace o charakteru ohrožení a postupech pro 
ochranu lidských životů a zdraví při havárii. 
 

a vzdělávání ve smyslu řízení lidských zdrojů, nýbrž o informaci 
o charakteru ohrožení a postupech pro ochranu lidských životů 
a zdraví při havárii. Je uvedeno v částech 2.12. – 2.16. přílohy 
č. 2. 

 2. K příloze č. 2: 
V návrhu vyhlášky není správně zpracována struktura 
popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti, 
konkrétně část týkající se havarijního plánování uvedená 
v příloze č. 2, části II., bodu 4. Bylo by vhodné celý tento 
bod přepracovat a zahrnout do oblasti havarijního 
plánování rovněž: 

 informace o identifikovaných havarijních scénářích 
a jejich zapracování do havarijních postupů 
a provozních předpisů provozovatele,  

 informace o prokazatelném seznámení zaměstnanců 
s těmito postupy, včetně systému ověření znalostí 
zaměstnanců, 

 popis systému hlášení mezních hodnot pro identifikaci 
havárie, včetně uvedení limitních hodnot a postupů 
řešení, 

 rozlišení autonomních a manuálních bezpečnostních 
systémů, včetně popisu systému údržby a servisu 
těchto zařízení a vazby na spolehlivost lidského 
činitele, 

 informace o prostředcích pro likvidaci havarijního stavu 
na provozech a jinde u provozovatele, včetně jejich 
dostupnosti, systému údržby jejich provozuschopnosti 
a bilance dostatečnosti těchto prostředků, 

 informace o systému vyrozumění o havárii na všech 

VYSVĚTLENO. 

Obsah části systému řízení bezpečnosti, týkající se havarijního 
plánování, je stanoven směrnicí, příloha II: 
v) havarijní plánování: přijímání a provádění postupů ke 
stanovení předvídatelných mimořádných událostí systematickým 
rozborem a k přípravě, zkouškám a hodnocení plánů 
mimořádných událostí, aby těmto mimořádným událostem 
odpovídaly, a k poskytování zvláštní odborné přípravy dotčeným 
pracovníkům. Tuto odbornou přípravu musí absolvovat všichni 
pracovníci pracující v závodě, včetně příslušných pracovníků 
subdodavatelů, 

 
Jedná se o stanovení způsobu přijímání a provádění postupů 
v rámci havarijního plánování. Požadované další informace jsou 
součástí kapitol Lidské zdroje v objektu a jejich řízení a Řízení 
provozu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y8J3PEP)



43 
 

stupních řízení a systému jeho prověřování, 

 informace o systému varování a informování 
zaměstnanců a externích firem v areálu o vzniku 
havárie. 

 
Pro účely efektivního systému havarijní připravenosti 
a navazující kontrolní činnosti je nezbytné se soustředit na 
provázanost výstupů posouzení rizik s provozními předpisy 
provozovatele. Pro účely odezvy na závažnou havárii je 
klíčové znát systém identifikace mezních hodnot, včetně 
postupů řešení odchylek a systému údržby sil a prostředků 
nezbytných pro záchranné a likvidační práce při havárii. 
Jejich pouhý výčet nestačí, klíčová je rovněž jejich bilance 
a posouzení dostatečnosti prostředků pro řešení 
havarijních stavů. Z pohledu ochrany lidských životů 
a zdraví je nezbytné věnovat pozornost vyrozumění 
o havárii na všech stupních řízení v podniku a v jeho 
bezprostředním okolí a systému varování a informování 
ohrožených osob. 
 

 3. K příloze č. 5: 
V Příloze č. 5, části VI., bodech 1., 3., 4. je nutné doplnit do 
přehledu instalovaných bezpečnostních systémů rozlišení 
na autonomní a manuální bezpečností systémy, včetně 
popisu systémů údržby a servisu a bilanci jejich 
dostatečnosti. Mimo uvedení potřebných prostředků pro 
řešení havarijních stavů a lidských zdrojů je rovněž potřeba 
doplnit posouzení jejich dostatečnosti a vhodnosti. Pro 
účely efektivního systému havarijní připravenosti je 
nezbytné se soustředit nejen na výčet prostředků 
a lidských zdrojů, ale rovněž na bilanci jejich dostatečnosti, 
systém údržby prostředků nezbytných pro záchranné 
a likvidační práce při havárii. Jejich pouhý výčet nestačí, 
klíčová je jejich bilance a posouzení dostatečnosti 
prostředků a lidských zdrojů pro řešení havarijních stavů. 
 

VYSVĚTLENO. 
Požadované další informace jsou součástí kapitol Lidské zdroje 
v objektu a jejich řízení a Řízení provozu. Posouzení dostatečnosti 

prostředků a opatření je uvedeno v další součástí části 2. - 
Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních 
a ochranných opatření.  
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 4. K příloze č. 8: 
V návrhu vyhlášky je nesprávně chronologicky stanoven 
postup při vyrozumívání o havárii a předávání informací, 
konkrétně v příloze č. 8, části II., bodu 2.3. Z důvodu 
lepšího chronologického řazení by měl postup pod 
písmenem b) být uveden na prvním místě, dále by měl 
následovat postup pod písmenem c), e), d) a nakonec 
postup, který je uveden pod písmenem a). 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Ustanovení přepracováno podle připomínky. 

 5. V příloze č. 9: 
V celém textu přílohy č. 9 je nezbytné zohlednit níže 
uvedené zásadní připomínky č. 7, 8, 14, 15, 16 
a doporučující připomínku č. 3. 
(Připomínky č. 12, 13, 19, 20 a 21.) 

 

 

 K § 1:  

 6. K § 1 písm. d): 
V § 1 písm. d) navrhujeme za slovo „plánování“ doplnit 
slova „a zpracování vnějšího havarijního plánu“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 27 
odst. 1) provozovatel objektu zařazeného do skupiny B 
zpracuje podklady pro stanovení zóny havarijního 
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. 
Z tohoto důvodu je nutné terminologii sjednotit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Text doplněn podle připomínky. 

 7. K § 1: 
V § 1 navrhujeme doplnit písmeno g), které zní „zásadní 
informace o rozsahu ohrožení, účincích závažných havárií 
a plánovaných opatřeních pro účely projednání návrhu 
bezpečnostní dokumentace veřejností“.  
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 17 

VYSVĚTLENO. 

Předmět právní úpravy vychází z rozsahu zmocnění daného 
návrhem zákona o prevenci závažných havárií. Uvedený návrh 
překračuje rámec tohoto zmocnění. Návrh zákona o prevenci 
závažných havárií žádnému z orgánů vykonávajících státní správu 
na úseku prevence závažných havárií nesvěřuje pravomoc 
zpracovat „zásadní informaci o rozsahu ohrožení, účincích 
závažných havárií a plánovaných opatření pro účely projednání 
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odst. 3) zasílají dotčené obce své vyjádření a připomínky 
veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumentace. Shrnutí 
zásadních informací o rozsahu ohrožení, účincích 
závažných havárií a plánovaných opatřeních pro účely 
projednání návrhu bezpečnostní dokumentace veřejností 
zefektivní veřejnosti vyhledávání relevantních údajů 
v předkládaných bezpečnostních dokumentacích, čímž 
bude dosaženo optimalizace Aarhuské dohody do právního 
řádu ČR. Zásadní informace navíc mohou být efektivněji 
dálkově zpřístupněny obyvatelstvu, což je v souladu 
s direktivou SEVESO III. 
 

návrhu bezpečnostní dokumentace veřejností“. 
 
Souhrny jsou součástí bezpečnostního programu i bezpečnostní 
zprávy (Část V., resp. Část VII). 
Závěrečná kapitola bezpečnostního programu (bezpečnostní 
zprávy) představuje sumarizující a přehledovou část, která 
jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne 
zásadní informace o zajištění prevence závažných havárií 
v daném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu 
i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení. 

 

 8. K § 9:  
V § 9 navrhujeme doplnit odstavec 3, který zní 
„V případech, kdy provozovatelé objektů zařazených do 
skupiny B, které jsou umístěny ve společném vymezeném 
prostoru, zpracovávají vnitřní havarijní plán společně, musí 
v rámci společné dohody písemně jednoznačně vymezit 
odpovědnost za postupy řešení závažných havárií. 
Společnou dohodu doloží k vnitřnímu havarijnímu plánu.“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 23 
odst. 7) provozovatelé objektů zařazených do skupiny B, 
které jsou umístěny ve společném vymezeném prostoru, 
mohou na základě společné dohody zpracovat vnitřní 
havarijní plán společně. Zakotvení povinnosti doložení 
společné dohody zamezí nejednotnému přístupu 
k havarijnímu plánování. Postupy řešení závažných havárií 
a odpovědnosti jednotlivých provozovatelů ve společném 
areálu na sebe ne vždy navazují. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona o prevenci závažných havárií nově umožňuje, aby 
provozovatelé objektů zařazených do skupiny B, které jsou 
umístěny ve společném vymezeném prostoru, mohli na základě 
společné dohody zpracovat vnitřní havarijní plán společně. Návrh 
zákona však nestanovuje žádné parametry takové dohody, které 
tak ponechává na uvážení provozovatelům. Fakultativní možnost 
zpracovat vnitřní havarijní plán společně však nezbavuje 
provozovatele povinnosti jednotlivě předložit vnitřní havarijní plán 
krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 
a nezbavuje je odpovědnosti za stanovení postupů k řešení 
závažných havárií ve vztahu k jimi provozovaným objektům. 
Navržené ustanovení nemá oporu v zákoně a jde nad jeho rámec. 
Přitom povinnosti mohou být ukládány toliko zákonem, nikoliv 
právním předpisem nižší právní síly.  

 K § 10:  

 9. K § 10: 
V § 10 navrhujeme za slovo „plánování“ doplnit slova 

AKCEPTOVÁNO. 

Text doplněn podle připomínky. 
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„a zpracování vnějšího havarijního plánu“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 27 
odst. 1) provozovatel objektu zařazeného do skupiny B 
zpracuje podklady pro stanovení zóny havarijního 
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. 
Z tohoto důvodu je nutné terminologii sjednotit. 
 

 10. K § 10 odst. 1: 
V § 10 odst. 1 navrhujeme za slovo „plánování“ doplnit 
slova „a zpracování vnějšího havarijního plánu“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 27 
odst. 1) provozovatel objektu zařazeného do skupiny B 
zpracuje podklady pro stanovení zóny havarijního 
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. 
Z tohoto důvodu je nutné terminologii sjednotit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Text doplněn podle připomínky. 

 11. K § 10 odst. 2: 
V § 10 odst. 2 navrhujeme za slovo „plánování“ doplnit 
slova „a zpracování vnějšího havarijního plánu“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 27 
odst. 1) provozovatel objektu zařazeného do skupiny B 
zpracuje podklady pro stanovení zóny havarijního 
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. 
Z tohoto důvodu je nutné terminologii sjednotit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Text doplněn podle připomínky. 

 K příloze č. 1:  

 12. K bodu 1.2., písm. b): 
Za slovo „výběru“ navrhujeme doplnit slova „včetně 
stanovení maximálního množství nebezpečných látek 

VYSVĚTLENO.  

Je zahrnuto v části 2.2. a). 
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v zařízení a předpokládaného množství, které může při 
havárii uniknout a údajů ovlivňujících toto množství“. 
 
Odůvodnění: 
Posouzení rizik a jeho výsledky jsou jedním ze zásadních 
podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování. Pro 
správné stanovení zóny havarijního plánování je nezbytné 
znát údaje jak o maximálních množstvích nebezpečných 
látek, tak o faktorech, které mají vliv na výpočet množství, 
které může při havárii uniknout. Návrh vyhlášky o zásadách 
pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při 
jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 
havarijního plánu a jeho struktuře stanoví postup pro určení 
množství nebezpečných látek, který zohledňuje bilanci 
množství, které může při havárii uniknout včetně údajů 
ovlivňujících toto množství (např. účinná separace). 
 

 13. K bodu 1.3., písm. a): 
Za slovo „zabezpečení“ navrhujeme doplnit slova „včetně 
zohlednění potrubních rozvodů, které spojují jednotlivá 
zařízení“. 
 
Odůvodnění: 
Posouzení rizik a jeho výsledky jsou jedním ze zásadních 
podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování. Pro 
správné stanovení zóny havarijního plánování je nezbytné 
identifikovat všechny zdroje rizik. V praxi jsou potrubní 
rozvody mezi jednotlivými zařízeními velmi často 
opomíjeny. 
 
Zásadní připomínky 
 

VYSVĚTLENO.  

Je zahrnuto v části 2.2. a). 

 14. K bodu 2.2.: 
Za slova „na životy a zdraví lidí“ navrhujeme doplnit slova 
„a zvířat“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text doplněn podle připomínky. 
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Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 2 
písm. g) jsou následky závažné havárie vymezeny mj. jako 
následky na životech a zdraví lidí a zvířat, životním 
prostředí nebo majetku. Z tohoto důvodu je nutné 
terminologii sjednotit. 
 

 15. K bodu 2.2., písm. c): 
Za slova „na životní prostředí“ navrhujeme doplnit slova 
„zvířata a majetek“.  
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 2 
písm. g) jsou následky závažné havárie vymezeny mj. jako 
následky na životech a zdraví lidí a zvířat, životním 
prostředí nebo majetku. Z tohoto důvodu je nutné 
terminologii sjednotit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Text doplněn podle připomínky. 

 16. K příloze č. 1: 
V příloze č. 1 navrhujeme doplnit odstavec, který zní: 
„Posouzení rizik závažné havárie akceptuje následující 
zásady: 

 V úvahu se bere množství, u kterého se reálně 
předpokládá, že se může účastnit havárie. Nemusí se 
jednat o projektované množství v daném zařízení, 
snížení však musí být definováno a zdůvodněno, 
například charakterem technologického procesu.  

 Rychlost uvolňování nebezpečných látek do ovzduší 
respektuje fyzikální stav a podmínky zacházení s látkou 
(například formu skladování jako zkapalněný nebo 
stlačený plyn, tenze páry nad hladinou, koncentrace 
nebezpečné látky ve směsi při úniku, prášková nebo 
kompaktní forma látky).  

 Zmírňující faktor lze započítat pouze účinnou separaci 
zabraňující úniku, popřípadě snižující uniklé množství 
ze zařízení (tzv. pasivní bariéry bezpečnosti); nelze 

VYSVĚTLENO. 
Požadované je předmětem metodického pokynu MŽP. 
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započítat organizační opatření, tedy zmírnění 
vyžadující aktivní zásah obsluhy nebo záchranných 
složek.  

 Limitní hodnoty účinků na zdraví člověka (koncentrace 
látky, tepelný tok, přetlak) jsou nejnižší odhadované 
hodnoty, které mohou způsobit smrt člověka, který není 
mimořádně vnímavý jedinec.  

 Požárně technické a výbuchové charakteristiky 
látek/směsí se využijí pouze na základě podložených 
hodnot požárně technických a výbuchových 
charakteristik látek/směsí.   

 Atmosférické podmínky zohledňují třídu stability 
ovzduší D dle Pasquilla a rychlost větru 3 m/s nebo 
menší, popřípadě horší hodnoty rozptylových 
podmínek; v případě, kdy jsou použity jiné rozptylové 
podmínky, musí být tato volba zdůvodněna. 

 V úvahu se bere teplota látky v zařízení, a to 
i v mimořádných technologických stavech. 

 Volba hustoty plynu pro rozptylový model se provádí 
podle molekulové hmotnosti nebezpečné látky, 
koncentrace a teploty její směsi se vzduchem 
(například rozptylový model „Rozptyl těžkého plynu“).“  

 
Odůvodnění: 
Zásady pro posouzení rizik sjednotí přístup k posouzení 
rizik napříč celou Českou republikou. V současné době 
dochází k posouzení stejných zdrojů rizik různými 
parametry, čímž se liší výsledné míry rizika a dosahy 
účinků havarijních projevů. Zásady poskytují zpracovateli 
posouzení rizik standard a jakoukoliv odchylku musí 
doložit. Tímto způsobem dojde k omezení nešvaru, kdy 
posouzení rizik je „hrou s čísly“. 
 

 K příloze č. 5:  

 17. K části VI., bodu 5.: AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 
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Za slova „Informace k systémům vyrozumění“ navrhujeme 
doplnit slova „varování a informování“. 
 
Odůvodnění: 
Nahodilost používaných pojmů „vyrozumění“ a „varování“ 
je terminologicky nesprávná. Vyrozumění se týká 
informace o havárii zasahujícím složkám a správním 
úřadům a varování a informování poskytuje informace 
o ohrožení a žádoucím chování ohroženým osobám. 
 

Použitá terminologie bude uvedena do souladu s pojmoslovím 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a předmětný název bude uveden ve znění „Informace k systémům 
varování a vyrozumění a provádění zásahu“. 

 18. K části VI., bodu 5.1.: 
Za slovo „varování“ navrhujeme doplnit slova 
„a informování“. 
 
Odůvodnění: 
Nahodilost používaných pojmů „vyrozumění“ a „varování“ 
je terminologicky nesprávná. Vyrozumění se týká 
informace o havárii zasahujícím složkám a správním 
úřadům a varování a informování poskytuje informace 
o ohrožení a žádoucím chování ohroženým osobám. 
 

VYSVĚTLENO. 

Informování není předmětem tohoto bodu. 

 K příloze č. 8:  

 19. K části II., bodu 1.1.:  
Slova „(zábran rozvoje havárie) v systému“ navrhujeme 
nahradit slovy „s rozlišením autonomních a manuálních 
bezpečnostních systémů mající vliv na bilanci 
nebezpečných látek, které se mohou závažné havárie 
účastnit a přispět k jejímu rozvoji“.  
 
Odůvodnění: 
Vnitřní havarijní plán je jedním ze zásadních podkladů pro 
stanovení zóny havarijního plánování a vypracování 
vnějšího havarijního plánu. Pro správné stanovení zóny 
havarijního plánování a plánování opatření formou vnějšího 
havarijního plánu je nezbytné znát údaje zohledňující 

VYSVĚTLENO. 

Požadované údaje nespadají do předmětu vnitřního havarijního 
plánu. 
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bilanci množství nebezpečné látky, která může při havárii 
uniknout včetně opatření omezujících toto množství 
a ovlivňujících průběh havárie (např. účinná separace). 
 

 20. K části II., bodu 2.1.: 
Za slovo „rozvoje“ navrhujeme doplnit slova „s rozlišením 
autonomních a manuálních bezpečnostních systémů mající 
vliv na bilanci nebezpečných látek, které se mohou 
závažné havárie účastnit a přispět k jejímu rozvoji“. 
  
Odůvodnění: 
Vnitřní havarijní plán je jedním ze zásadních podkladů pro 
stanovení zóny havarijního plánování a vypracování 
vnějšího havarijního plánu. Pro správné stanovení zóny 
havarijního plánování a plánování opatření formou vnějšího 
havarijního plánu je nezbytné znát údaje zohledňující 
bilanci množství nebezpečné látky, která může při havárii 
uniknout včetně opatření omezujících toto množství 
a ovlivňujících průběh havárie (např. účinná separace). 
 

VYSVĚTLENO. 

Požadované údaje nespadají do předmětu vnitřního havarijního 
plánu. 

 21. K části II., bodu 2.2.: 
Za slova „Síly a prostředky k likvidaci havárie“ navrhujeme 
doplnit slova „s bilancí jejich dostatečnosti“. 
 
Odůvodnění: 
Pro účely efektivního systému havarijní připravenosti je 
nezbytné se soustředit ne jen na výčet prostředků 
a lidských zdrojů, ale rovněž na bilanci jejich dostatečnosti, 
systém údržby prostředků nezbytných pro záchranné 
a likvidační práce při havárii. Jejich pouhý výčet nestačí, 
klíčová je jejich bilance a posouzení dostatečnosti 
prostředků a lidských zdrojů pro řešení havarijních stavů. 
 
Zásadní připomínky 
 

VYSVĚTLENO. 

Požadované údaje nespadají do předmětu vnitřního havarijního 
plánu. 
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 22. K části II., 3. Plány konkrétních činností, bod 2.: 
Za slova „Plány varování“ navrhujeme doplnit slova 
„a informování“, a slova „druhy varovných signálů a jejich 
význam“ nahradit slovy „varovný signál a jeho význam“. 
 
Odůvodnění: 
Pro účely ochrany lidských životů a zdraví je nezbytné 
zaměstnance nejen varovat, že došlo k havárii, ale 
i informovat o jejich žádoucím chování. Co se týče 
varovného signálu, dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, existuje 
pouze jeden, a to všeobecná výstraha. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Informování není předmětem tohoto bodu. 

 23. K části II., 3. Plány konkrétních činností, bod 4.: 
Slova „přehled míst ubytování“ se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Evakuace a ukrytí je řešeno samostatně ve vnějším 
havarijním plánu, podle druhu nebezpečné látky lze také při 
ukrytí zaměstnanců využívat přirozené ochranné vlastnosti 
staveb. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Požadovaný text vypuštěn. 

 24. K části III., písm. f): 
Za slova „věcných prostředků požární ochrany“ navrhujeme 
doplnit slova „systémů stacionární detekce, poplachových 
systémů, přístupových cest do areálu“.  
 
Odůvodnění: 
Nezbytným podkladem pro zpracování vnějšího havarijního 
plánu v návaznosti na vnitřní havarijní plán je volba 
přístupových cest do areálů, vizualizace systému 
stacionární detekce nebezpečných látek 
a meteorologických charakteristik (zejména směru větru). 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Požadovaný text doplněn. 

 25. K příloze č. 9: 
Za slova „Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny 

AKCEPTOVÁNO. 

Text doplněn podle připomínky. 
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havarijního plánování“ navrhujeme doplnit slova 
„a zpracování vnějšího havarijního plánu“. 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 27 
odst. 1) provozovatel objektu zařazeného do skupiny B 
zpracuje podklady pro stanovení zóny havarijního 
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. 
Z tohoto důvodu je nutné terminologii sjednotit. 
 

 26. K příloze č. 10:  
Navrhujeme doplnit přílohu č. 10 v tomto znění „Zásadní 
informace o rozsahu ohrožení, účincích závažných havárií 
a plánovaných opatřeních pro účely projednání návrhu 
bezpečností dokumentace veřejnosti 
 
1. Seznam nebezpečných látek, u kterých se předpokládá 

ohrožení lidských životů a zdraví mimo areál 
provozovatele, včetně uvedení nebezpečných 
vlastností. 

2. Popis účinků havárií na identifikovaných zařízeních na 
životy a zdraví osob, zvířata, životní prostředí 
a majetek, včetně možného přesahu státní hranice. 

3. Informace o bezpečnostních opatřeních.“ 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu zákona o prevenci závažných havárií (§ 17 
odst. 3) zasílají dotčené obce své vyjádření a připomínky 
veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumentace. Shrnutí 
zásadních informací o rozsahu ohrožení, účincích 
závažných havárií a plánovaných opatřeních pro účely 
projednání návrhu bezpečnostní dokumentace veřejností 
zefektivní veřejnosti vyhledávání relevantních údajů 
v předkládaných bezpečnostních dokumentacích, čímž 
bude dosaženo optimalizace Aarhuské dohody do právního 
řádu České republiky. Zásadní informace navíc mohou být 

VYSVĚTLENO. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 7. 
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efektivněji dálkově zpřístupněny obyvatelstvu, což je 
v souladu direktivou SEVESO III. 
 

Magistrát hl. 
m. Prahy 

K § 8 písm. c): 
Považujeme za nutné v § 8 písm. c) vyspecifikovat pojem 
„okolí objektu“ např. přidáním odstavce 2 s textem: 
 
„(2) Okolím podle odstavce 1 písm. c) se rozumí 
a) u objektu skupiny A oblast potenciálního dosahu 
případné závažné havárie, 
b) u objektu skupiny B zóna havarijního plánování.“ 
  
Odůvodnění:  
Bez bližší specifikace okolí objektu nelze zpracovateli 
posudku dát relevantní údaje o počtu obyvatelstva. 
 
Zásadní připomínka 
 

VYSVĚTLENO. 

Okolí nelze omezit na oblast dosahu potenciální havárie údaje či 
zóny havarijního plánování. Údaje o okolí objektu se používají 
jako vstupní data právě při stanovení potenciálního dosahu 
případné havárie a zóny havarijního plánování, proto jimi rozsah 
těchto dat nemůže být omezen. 
Specifikaci okolí objektu je nutné provádět s ohledem na místní 
situaci pro každý objekt. 
 
 

Svaz 
průmyslu 
a dopravy 
České 
republiky 

1. K § 8 Informace a dokumenty potřebné pro 
posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace: 
 
S ohledem na rozsah požadovaných údajů navrhujeme 
ověření posuzovatelem přímo na místě nahlédnutím do 
relevantní dokumentace provozovatele 
 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO. 

Doplněna možnost nahlédnutí do příslušných dokumentů na 
místě. 
 

 K příloze č. 2:  

 2. Náležitosti charakteristiky systému řízení 
bezpečnosti a struktura popisu tematických oblastí systému 
řízení bezpečnosti – Náležitosti charakteristiky systému 
řízení bezpečnosti, čl. 3 Informace o přístupnosti 
bezpečnostního programu zaměstnancům  

 
Doporučujeme vypustit nebo nahradit vhodným textem 
odkazujícím se na přílohou řešenou problematiku. 

AKCEPTOVÁNO. 

Text upraven v důsledku obdobné připomínky Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 
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 3. II. Struktura popisu tematických oblastí systému 
řízení bezpečnosti, čl. 1.1.1 Přehled všech pracovních 
pozic (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo 
s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, 
povinností a odpovědností na těchto pozicích, u vedoucích 
pozic jejich zastupitelnost 
 
Revidovat rozsah požadavku. 
 
Odůvodnění:  
Rozsah požadavku neodpovídá očekávanému přínosu jeho 
naplnění a představuje nadměrnou a zbytnou 
administrativní zátěž podniků. 
 

VYSVĚTLENO. 

Navržené ustanovení navazuje na stávající právní úpravu. 
Organizační změny je nutné promítnout do systému řízení 
bezpečnosti, k němuž se rovněž vztahují popisy úkolů, povinností 
a odpovědnosti. 
 

 4. II. Struktura popisu tematických oblastí systému 
řízení bezpečnosti, čl. 1.1.2 Funkční schéma, organizační 
schéma s vyznačením pracovních pozic s vlivem na 
omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií 
 
Navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Pojem funkční schéma není specifikován. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Odstraněno zmatečné zdvojení pojmů. 

 5. II. Struktura popisu tematických oblastí systému 
řízení bezpečnosti, čl. 4.4 Informace o stanovených 
postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu 
a zásah k omezení následků závažné havárie (vnitřní 
havarijní plán)  
 
Navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Jde o duplicitu s údaji zpracovanými již ve vnitřním 

VYSVĚTLENO. 

Nejedná se o vypracování vnitřního havarijního plánu pro objekty 
zařazené do skupiny A, ale o zásady havarijního plánování, které 
tvoří nedílnou součást každého systému řízení bezpečnosti. 
Nicméně formulace upravena tak, aby nebyla zavádějící. 
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havarijním plánu. 
 

 6. II. Struktura popisu tematických oblastí systému 
řízení bezpečnosti, čl. 4.19 Informace o organizačně 
technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického 
zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů  
 
Navrhujeme vypustit jako nadbytečný.  
 
Odůvodnění:  
Velký provozovatel má samostatný havarijní plán pro 
předcházení a řešení stavů nouze v oblasti licence na 
výrobu a rozvod tepla, výrobu a distribuci elektřiny. 
 

VYSVĚTLENO.  

Není koncipováno pouze pro velké provozovatele se samostatným 
havarijním plánem pro předcházení a řešení stavů nouze v oblasti 
licence na výrobu a rozvod tepla, výrobu a distribuci elektřiny.  
Jedná se o informaci (nikoliv plán) pro účely systému řízení 
bezpečnosti, který musí mít všichni provozovatelé. 

 K příloze č. 5:  

 7. Část II. Popisné, informační a datové části 
bezpečnostní zprávy, čl. 1.1.1 Přehledné topografické 
mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující plánovaný 
rozvoj objektu a územní plán okolí, pokud je zpracován, 
s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, 
který by odpovídal možným následkům závažné havárie  
 
Územní plán z požadavku tohoto článku doporučujeme 
vypustit.  
 
Odůvodnění:  
Územní plán provozovatel nezpracovává a nemá ani 
k dispozici. 
  
Zásadní připomínka. 
 

AKCEPTOVÁNO.  

Požadavek předmětného bodu regulován, zahrnutí územního 
plánu vypuštěno, ponechán pouze plán (mapa) okolí 
s vyznačeným účelem využití pozemků. 
 

 8. Část II. Popisné, informační a datové části 
bezpečnostní, čl. 1.2.3 Identifikační údaje o nebezpečných 
látkách (číslo CAS, název podle nomenklatury IUPAC, 
chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, 

VYSVĚTLENO. 
Názvosloví IUPAC představuje jednotný přístup k identifikaci látek 
srozumitelný v mezinárodním kontextu. Je-li k dispozici, uvedení 
názvu podle IUPAC je žádoucí. 
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klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi) 
 
Doporučujeme nahradit tento požadavek názvem CAS, 
který je běžně dostupný. 
 
Odůvodnění:  
Název podle nomenklatury IUPAC není běžně dostupný 
a není ani vytvořen centrální seznam názvů. 
 

 9. K příloze č. 7 Náležitosti obsahu posudku včetně 
kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace: 
 
Požadujeme přepracovat.  
 
Odůvodnění:  
Tato příloha je nedostatečná a její obsah neodpovídá 
definici (názvu přílohy), příloha neobsahuje náležitosti 
obsahu posudku ani žádná kritéria pro hodnocení návrhu 
bezpečnostní dokumentace. 
 
Zásadní připomínka  

AKCEPTOVÁNO. 
Příloha č. 7 k vyhlášce přepracována na základě a s využitím 
připomínky Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 K příloze č. 8:  

 10. Část II. Operativní část; čl. 1.2 Scénář 
jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů havárií 
s podobnou charakteristikou, popisující vývoje možné 
havárie, včetně předpokládaných činností jednotlivých osob 
a obsahující, písm. a) časový průběh a podmínky 
ovlivňující vznik a průběh havárie  
 
Doporučujeme vypustit slovo „časový“ a nahradit jej slovem 
„předpokládaný“. 
 
Odůvodnění:  
Není dosud zveřejněna žádná obecně platná metodika, 
která by poskytovala návod pro zpracování časového 

AKCEPTOVÁNO. 

Formulace upravena podle připomínky. 
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průběhu havárie, každá havárie se může vyvíjet jinak. 
 

 11. Část II. Operativní část; čl. 2.1  
 
Doporučujeme vypustit výstražná zařízení, která neslouží 
k zastavení rozvoje havárie. 
 
Odůvodnění:  
Tato zařízení slouží pouze k vyrozumění a varování. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Výstražná zařízení z textu ustanovení vypuštěna. 

 12. Část II. Operativní část; čl. 2.8 Způsob asanace 
daného typu havárie, odpovědnost za jeho provedení, 
složky provádějící asanaci, včetně identifikace skládky 
a spalovny nebezpečných látek vzniklých při havárii, a 
dozor nad asanačními činnostmi 
 
Požadavek uvést do souladu s reálnými možnostmi jeho 
naplnění provozovatelem. 
 
Odůvodnění:  
Není možné údaje o identifikaci složek, skládek, spaloven 
a dozoru naplnit, není dopředu známo, jak bude asanace 
probíhat a kdo bude za sanaci odpovídat. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Požadavek regulován. 

 13. Část II. Operativní část; čl. 3, 1.  
 
Požadavek revidovat a uvést do souladu s reálnými 
možnostmi provozovatele nebo vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Požadavek na Traumatologický plán není podrobněji 
specifikován.   
 
Zásadní připomínka 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Traumatologický plán jako součást vnitřního havarijního plánu 
bude zachován, nicméně v důsledku připomínky Ministerstva 
zdravotnictví budou stanoveny jeho náležitosti. 
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 14. Část II. Operativní část; čl. 3, 4.  
 
Z textu doporučujeme vypustit „přehled míst ubytování“, 
změnit znění na „evakuační plány a plány ukrytí (pokud 
jsou zpracovány)“. 
 
Odůvodnění:  
provozovatel nebude zajišťovat ubytování, s ohledem na 
předpokládaný průběh havárie a stanovené scénáře se 
s ukrytím neuvažuje. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Požadované úpravy ustanovení provedeny. 

 15. Část IV. Dokumentační část, 1 
 
Doporučujeme vypustit; dokumentace o seznámení s VHP 
existuje nikoli však jako povinná součást VHP; 
 
Odůvodnění:  
V podmínkách velkých podniků nerealizovatelné 
a neúčelné navýšení obsahu havarijního plánu. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ. 

Požadavek omezen na uvedení přehledu těchto protokolů. 

 16. Část V. Ostatní plány pro řešení mimořádných 
událostí.  
 
Doporučujeme upravit textaci tak aby byl uveden jejich 
přehled avšak nikoli jejich obsah. 
 
Odůvodnění:  
V případě, že má provozovatel zpracovány ještě i jiné 
plány, nepostačí pouze jejich seznam, je neúčelné tyto 
plány vkládat do VHP, obzvláště pokud jsou např. 
schvalovány příslušnými úřady. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

Požadavek omezen na přehled ostatních plánů pro řešení 
mimořádných událostí. 

 17. K příloze č. 9 Náležitosti obsahu podkladů pro 
stanovení zóny havarijního plánování, jejich struktura 
a obsah jejich jednotlivých kapitol: 
- 7. Popis složek integrovaného záchranného systému 

AKCEPTOVÁNO. 
Text upraven po konzultaci s Ministerstvem vnitra. 
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a dalších havarijních služeb a jejich technického 
vybavení, které je umístěno mimo objekt provozovatele, 
o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své 
dokumentaci pro omezení a odstraňování následků 
závažné havárie  
 

Navrhujeme celý tento bod vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Provozovatel nemá přehled o vybavení složek IZS, ani 
nerozhoduje o tom, jak složky IZS a havarijní služby budou 
nasazeny v případě jejich potřeby. 
 

 

 
V Praze dne 9. června 2015 
 
Vypracovali:  Mgr. Kristýna Přikrylová 

Ing. Pavel Forint, Ph.D.        Podpis: …………………………… 
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