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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I.   O b e c n á   č á s t 

 
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

Název návrhu zákona:  

Zákon č. … /…. Sb., kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě 
nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. 7. 2015  

Implementace práva EU: ANO  
- uveďte termín stanovený pro implementaci: červenec 2015 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem úpravy zákona je implementace povinností vyplývajících ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES do českého právního řádu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že z celého textu směrnice vyplývá pro vnitrozemské členské státy EU povinnost 
implementovat pouze obsah jednoho článku, nebyla zvolena varianta samostatného zákona, ale 
zapracování této části směrnice do zákona č. 158/2000 Sb., který je problematice obsahově 
nejblíže. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na státní rozpočet. 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty. 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: NE 

Nepředpokládají se negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
 
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE  

Nepředpokládají se negativní dopady na samosprávné celky. 
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3.4 Sociální dopady: NE  

Nepředpokládají se negativní dopady do sociální sféry.      

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  

Nepředpokládají se negativní dopady na životní prostředí. 

 

1.1 Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě 
nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států. 

1.2 Definice problémů 

Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 
2004/35/ES vyplynula pro Českou republiku povinnost implementovat do svého právního 
řádu závazky z ní plynoucí.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Po havárii těžební plošiny Deep Horizon společnosti British Petrol v Mexickém zálivu v roce 
2010 se rozhodla Evropská unie sjednotit bezpečnostní předpisy svých členských států 
v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Tyto činnosti jsou povolovány 
a dozorovány zeměmi, v jejichž výlučných ekonomických zónách v moři se uvedené činnosti 
provádějí. Česká republika jako vnitrozemská země nemá žádnou takovouto oblast, nemůže 
tedy mít žádný vliv na činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Některé členské státy 
Evropské unie sice mají výlučné ekonomické zóny v moři, ale jejich legislativa nepovoluje 
provádění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři v těchto oblastech. Plnění 
povinností vyplývajících z plného znění směrnice je finančně dosti nákladné. Je nutné podle 
čl. 8 směrnice 2013/30/EU ustavit kontrolní „příslušný orgán“, který kontroluje společnosti 
podnikající v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, odesílá společnostem 
požadavky a přijímá jejich pravidelná hlášení. Tato hlášení následně zpracovává a předává 
dále Evropské komisi. Z toho důvodu se členské státy dohodly, že v zemích v jejichž 
pravomoci se tato činnost neprovádí, nebude směrnice implementovaná v plném znění. To je 
umožněno potřebou EU nezaplňovat legislativu členských států redundantními předpisy, které 
by vedly k nejasnosti a nepřehlednosti jejich právního řádu. Je to rovněž v souladu 
s judikaturou Soudního dvora EU, na základě které může být předpis EU, který se vztahuje na 
členské státy jako celek, resp. část tohoto předpisu, označena za nerelevantní pouze tehdy, je-
li plnění předpisu EU nebo jeho části objektivně nemožné z geografických důvodů (srov. 
rozsudek Soudního dvora ES C-372/00 ve věci Komise proti Irsku, bod 13. a jiné). Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU proto rozděluje členské státy do tří skupin 
s rozdílnými povinnostmi vyplývajícími z této směrnice. Jsou to přímořské státy, které 
aktivně provádějí ve svých výlučných ekonomických zónách v moři činnosti v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři, dále to jsou přímořské státy, které ve svých výlučných 
ekonomických zónách v moři nemají žádná ložiska ropy a zemního plynu, nebo v nich 
nepovolují činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři a nakonec vnitrozemské státy. 
Přesto se však všechny členské státy zavazují, zejména podle bodů 39., 59. a 61 preambule, 
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ke spolupráci v rámci svých možností v oblasti bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního 
plynu v moři. Rovněž je potřeba zdůraznit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude 
„příslušným orgánem“ podle čl. 8 směrnice 2013/30/EU, ale jen komunikačním 
prostředníkem mezi Evropskou komisí a firmou se sídlem podnikání v České republice, u 
které došlo k závažné havárii mimo území EU. Ustavení „příslušného orgánu“ podle čl. 8 
směrnice 2013/30/EU totiž vyžaduje finančně náročné vytvoření samostatného orgánu, 
nezávislého na ekonomických činnostech i povolování prací v oblasti činností v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři. Na druhé straně by však v České republice jako vnitrozemském státě 
takovýto „příslušný orgán“ neměl pracovní náplň.Pro vnitrozemské státy v souladu s bodem 
61. preambule směrnice 2013/30/EU vyplývá podle článku 41 odst. 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady jediná povinnost. Pokud je ve vnitrozemských státech registrovaná 
společnost, která provádí činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři mimo státy 
Evropské unie a dojde u ní při této činnosti k závažné havárii, tak je na požádání Evropské 
komise prostřednictvím státu, ve kterém je registrovaná, povinna poskytnout informace o této 
havárii. Tato povinnost se vztahuje i na dceřiné společnosti výše zmíněné společnosti. 

Implementací závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU 
do zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského 
dna za hranicemi pravomoci států bylo nutné upravit i jeho název, protože činnosti v odvětví 
ropy a zemního plynu v moři rozšiřují oblast působnosti původního zákona a jsou v převážné 
většině prováděny ve výlučných ekonomických zónách v moři jednotlivých států světa, tedy 
nikoliv jen za hranicemi pravomocí států. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Návrh právní úpravy se dotýká podnikajících fyzických osob a společností provádějících 
činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři, které jsou registrované v České republice 
a Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít na základě 
požadavku Evropské komise povinnost v případě závažné havárie si u těchto společností 
vyžádat informace o havárii a předat tyto informace Evropské komisi.  

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu zákona je nutnost implementovat do českého právního řádu 
práva a povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU. 
Vzhledem ke skutečnosti, že z celého textu směrnice vyplývá pro vnitrozemské členské státy 
EU povinnost implementovat pouze závazky vyplývající z jednoho článku, nebyla zvolena 
varianta samostatné směrnice, ale zapracování tohoto obsahu do zákona č. 158/2000. 

Cílem požadavku směrnice na informace o okolnostech havárie podle § 14a je, aby Evropská 
komise a členské státy měly v souladu s bodem 39. preambule směrnice 2013/30/EU 
umožněný přístup k dílčím informacím dříve, než je uzavřeno celé, mnohdy zdlouhavé 
šetření.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Nepřijetím předkládaného návrhu zákona by se Česká republika vystavila hrozbě sankcí ze 
strany Evropské unie.  
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2. Návrh variant řešení 

Byla zvažována pouze jedna varianta, tedy předložení návrhu úpravy zákona v daném znění. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 

Obecně: 
 
Byla zvažována pouze jedna varianta, a to předložení návrhu úpravy zákona v daném znění. 
Variantou nulovou by se Česká republika vystavila nebezpečí sankcí ze strany Evropské unie 
pro neplnění povinností. 

3.2 Náklady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na státní rozpočet. 

Nepředpokládají se negativní dopady do sociální sféry, na životní prostředí, na podnikatelské 
prostředí, ani na rovné postavení mužů a žen. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty. 

3.3 Přínosy 

Sjednocení s legislativou Evropské unie, zajištění vynutitelnosti povinností vyplývajících 
z § 14a . 

4. Návrh řešení 

Novelizace zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za 
hranicemi pravomoci států v navrhovaném znění. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za realizaci provedených změn je Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
případné pokuty za přestupky a správní delikty bude vymáhat Celní správa. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k minimálním povinnostem vyplývajícím ze směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/30/EU, není jejich přezkum potřebný dříve, než při případné úpravě uvedené 
směrnice podle jejího Článku 40. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh zákona byl projednán v rámci konzultací s Českým báňským úřadem. 
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C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 
K novelizovanému zákonu o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského 
dna za hranicemi pravomoci států se vztahují zejména tyto právní předpisy EU: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři 

• Směrnicí Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 
o podmínkách udělování a využívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě 
uhlovodíků. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti 
veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního 
prostředí  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí). 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 
o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie, jejími právními zásadami 
a i s judikaturou Evropského soudního dvora.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
v oblasti činností v moři vázána. Těmito smlouvami jsou zejména Úmluva OSN o mořském 
právu a Úmluva EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice 
států.  

 
D. Zhodnocení korupčních rizik 
 
V navrhované úpravě nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu 
jednání. 
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II.  Z v l á š t n í     č á s t 

K Čl. I  

K bodu 1 (název zákona) 

Dochází k formální změně názvu zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů 

z mořského dna za hranicemi pravomocí států, jelikož se tento předpis adaptuje na právní 

předpis EU, který se týká oblasti ve výlučné ekonomické zóně nebo v kontinentálním šelfu 

v pravomoci států, dochází tak k rozšíření působnosti zákona na činnosti v oblasti dle 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti 

činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES (dále jen 

„směrnice“). 

K bodu 2 (část první) 

Legislativně technická úprava nadpisu části první zákona vzhledem k rozšíření působnosti na 

oblast dle směrnice. 

K bodu 3 (§ 1 odst. 3) 

Nový odstavec 3 upravuje povinnosti podnikajících fyzických osob s místem podnikání na 

území ČR a právnických osob se sídlem na území ČR dle směrnice, doplněn odkaz na 

poznámku pod čarou č. 11. 

K bodu 4 (§ 2) 

Pro účely nově upravované oblasti podle směrnice se doplňují definice pojmů do § 2. 

V § 2 je nutné použít znění „Pro účely určení, zda je nehoda závažnou havárií podle písm. f) 

bodů 1 až 4, se zařízení, které je běžně bez obsluhy, považuje za obsluhované zařízení“. Je to 

nutné kvůli ustanovení § 2 písm. f) bodů 1. a 2., které uvádějí, že „došlo nebo velmi 

pravděpodobné mohlo dojít ke ztrátám na životech nebo těžkému zranění osob“. Pokud 

tedy došlo k havárii na neobsluhovaném zařízení, musí se podle §2, při hodnocení závažnosti 

havárie brát, jako by bylo obsluhované. 
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K bodu 5 (§ 2 odst. 2) 

Legislativně technická úprava § 2, který se nově člení na odstavce a doplňuje se text odstavce 

2. 

K bodu 6 (§ 4 písm. b) 

Legislativně technická úprava v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 

K bodu 7 (poznámky pod čarou č. 1 a 2) 

Legislativně technická úprava poznámek pod čarou tak, aby tyto odkazovaly na aktuální 
právní předpisy. 

K bodu 8 (§ 7 odst. 2) 

Zrušuje se ustanovení, které je vzhledem k úpravě ve správním řádu nadbytečné. 

K bodu 9 (§ 7 odst. 4) 

Legislativně technická změna vzhledem k předchozímu zrušení ustanovení odst. 2 
a následnému přečíslování odstavců. 

K bodu 10 (poznámky pod čarou č. 6 a 7) 

Legislativně technická úprava poznámek pod čarou tak, aby tyto odkazovaly na aktuální 
právní předpisy. 

K bodům 11 až 22 (§ 8 odst. 2 až § 10 odst. 5) 

Odstraněny neodůvodněné odchylky a nadbytečnosti vzhledem k úpravě ve správním řádu 
a následné legislativně technické úpravy reagující na tyto změny. 

K bodu 23 (Hlava IV) 

Nově vkládaná úprava práv a povinností dotčených právnických a podnikajících fyzických 
osob dle směrnice. 

Subjekt podle § 14a „poskytne na žádost ministerstvu zprávu o okolnostech závažné havárie, 
která se jí týká“. Bez zaslání žádosti z ministerstva tedy nemůže být společnost 
sankcionována. Podle posledních informací měla Evropská komise schválit definitivní verzi 
jednotných formulářů hlášení o haváriích dne 13. 10. 2014. Je tedy velmi pravděpodobné, že 
bude možné připravit prováděcí vyhlášku ministerstva k povinnému datu implementace 
směrnice (19. 7. 2015). Tak bude jasně stanoveno, jaké údaje má společnost o závažné havárii 
poskytnout. 
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Cílem požadavku směrnice na informace o okolnostech havárie podle § 14a je, aby Evropská 
komise a členské státy měly umožněn přístup k dílčím informacím dříve, než je uzavřeno 
celé, mnohdy zdlouhavé šetření. 

K bodu 24 (§ 15 písm. h) a i) 

Rozšíření kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu tak, aby mohlo konat v případech dle 
směrnice. 

K bodům 25 až 27 (§ 16) 

Legislativně technické úpravy za účelem uvedení návrhu zákona do souladu s kontrolním 
řádem. 

K bodům 28 až 30 (§ 18, § 18a a § 19) 

Přepracovaná ustanovení týkající se úpravy správního trestání tak, aby byla v souladu 
s obvyklou praxí při tvorbě skutkových podstat správních deliktů. 

Navrhuje se pokuta ve výši 10.000.000,- Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, 
která na žádost ministerstva neposkytne zprávu o okolnostech závažné havárie podle tohoto 
zákona. Výše této pokuty je plně v souladu s výší jiných pokut v rámci tohoto zákona 
a odpovídá vysokým možným neoprávněným ziskům při porušování zákona. 

V § 19 je použita maximální doba pro uložení pokuty 10 let. Důvodem této dlouhé lhůty je, 
že vyšetřování okolností nejzávažnějších havárií v mnoha případech výrazně přesahuje 
horizont 2 let a je tedy nutno zajistit, aby v takovýchto případech nedošlo k promlčení. 

 

K bodu 31 (hlava VI) 

Legislativně technická úprava nadpisu hlavy VI. 

 

K bodu 32 (§ 21) 

Nahrazuje se ustanovení, které je vzhledem k úpravě ve správním řádu nadbytečné. Původní 
text tohoto paragrafu je nahrazen zmocňovacím ustanovením, které předpokládá, že 
ministerstvo vydá vyhlášku upravující rozsah a obsahové náležitosti zprávy o okolnostech 
závažné havárie v případě, že Evropská komise stanoví jednotné údaje, které má obsahovat 
zpráva o okolnostech závažné havárie. 
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K Čl. II  

Účinnost 

Vzhledem ke stanovenému termínu pro implementaci směrnice se navrhuje, aby tento zákon 

nabyl účinnosti dnem 1. července 2015. 

 

 

 

V Praze dne 22. prosince 2014 

 

 

 
 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 

 
 
 
 

Ing. Jan Mládek, CSc., v. r. 
ministr průmyslu a obchodu 
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