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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm. apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení   
(čl., odst., písm., bod, apod.) 

Bod 3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, 
který včetně poznámky pod 
čarou č. 11 zní: 
(3) Tento zákon dále 
zapracovává příslušný předpis 
Evropské unie11) a upravuje 
povinnosti fyzických osob s 
bydlištěm na území České 
republiky a právnických osob se 
sídlem na území České 
republiky z hlediska 
bezpečnosti činností v odvětví 
ropy a zemního plynu 
v pobřežním moři, ve výlučné 
ekonomické zóně nebo 
v kontinentálním šelfu 
v pravomoci států3) a výkon 
státní správy s tím související. 
                                        
11) 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. 

32013L0030 Článek 41 
Provedení 

1. Členské státy uvedou v 
účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 19. 
července 2015.  
Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi.  
Tato opatření přijatá členskými 
státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob 
odkazu si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi 
znění hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.  
3. Odchylně od odst. 1 prvního 
pododstavce a s výhradou 
odstavce 5 uvědomí členské 
státy, které mají pobřežní vody, 
avšak neprovozují ve své 
jurisdikci činnosti v odvětví 
ropy a zemního plynu ani pro ně 
nehodlají vydávat licence, v 
tomto smyslu Komisi a jsou 
povinny uvést do 19. července 
2015 v účinnost pouze opatření, 
jež jsou nezbytná pro zajištění 
souladu s články 20, 32 a 34. 
Tyto členské státy nesmějí k 
uvedeným činnostem vydávat 
licence, dokud ve vnitrostátním 
právu neprovedou zbývající 
ustanovení této směrnice a 
neuvědomí o tom Komisi.  
4. Odchylně od odst. 1 prvního 
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pododstavce a s výhradou 
odstavce 5 vnitrozemské 
členské státy uvedou do 19. 
července 2015 v účinnost pouze 
ta opatření, která jsou nezbytná 
k zajištění souladu s článkem 
20.  
5. Pokud v některém členském 
státě, na nějž se ke dni 18. 
července 2013 vztahuje 
odstavec 3 nebo 4, není 
registrována žádná společnost 
provádějící činnosti 
v působnosti článku 20, je 
tento členský stát povinen 
uvést v účinnost opatření, která 
jsou nezbytná k zajištění 
souladu s článkem 20, pouze 
od dvanácti měsíců od 
okamžiku pozdější registrace 
takové společnosti v tomto 
členském státě nebo do 19. 
července 2015, podle toho, co 
nastane později. 
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Bod 4. a 5. V § 2 se na konci písmene e) 
tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena f) až j), 
která znějí:  

f) závažnou havárií  

1. nehoda zahrnující 

výbuch, požár, ztrátu 

kontroly nad vrtem 

nebo únik ropy, 

zemního plynu nebo 

nebezpečné látky, při 

níž došlo nebo velmi 

pravděpodobně 

mohlo dojít ke 

ztrátám na životech 

nebo těžkému zranění 

osob, 

2. nehoda, která má za 

následek závažné 

poškození zařízení 

nebo propojené 

infrastruktury, při níž 

došlo nebo velmi 

pravděpodobně 

mohlo dojít k 

usmrcení nebo 

těžkému zranění 

osob, 

3. jakákoli jiná nehoda, 

která má za následek 

usmrcení nebo těžké 

zranění pěti nebo více 

osob nacházejících se 

na zařízení na moři, 

kde se nachází zdroj 

32013L0030 Článek 2 
Definice 

Pro účely této směrnice se 
rozumí:  
1) „závažnou havárií“ 
v souvislosti se zařízením nebo 
související propojenou 
infrastrukturou:  
a) nehoda zahrnující výbuch, 
požár, ztrátu kontroly nad vrtem 
nebo únik ropy, zemního plynu 
nebo nebezpečné látky, při níž 
došlo nebo velmi 
pravděpodobné mohlo dojít ke 
ztrátám na životech nebo 
těžkému zranění osob;  
b) nehoda, která má za následek 
závažné poškození zařízení 
nebo propojené infrastruktury, 
při níž došlo nebo velmi 
pravděpodobně mohlo dojít 
k usmrcení nebo těžkému 
zranění osob;  
c) jakákoli jiná nehoda, která 
má za následek usmrcení nebo 
těžké zranění pěti nebo více 
osob nacházejících se na 
zařízení na moři, kde se 
nachází zdroj nebezpečí, nebo 
zapojených do činnosti 
v odvětví ropy a zemního 
plynu v moři v souvislosti se 
zařízením nebo propojenou 
infrastrukturou, nebo 
d) jakákoli závažná ekologická 
nehoda vyplývající z nehod 
uvedených v písmenech a), b) 
a c).  
Pro účely určení, zda je nehoda 
závažnou havárií podle písmen 
a), b) nebo d), se zařízení, které 
je běžně bez obsluhy, považuje 
za obsluhované zařízení. 
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nebezpečí, nebo 

zapojených do 

činnosti v odvětví 

ropy nebo zemního 

plynu v moři v 

souvislosti se 

zařízením nebo 

propojenou 

infrastrukturou, nebo 

4. jakákoli závažná 

ekologická nehoda 

vyplývající z nehod 

uvedených v bodech  

1 až 3,  

pokud k ní došlo v 

souvislosti se zařízením 

nebo související 

propojenou 

infrastrukturou 

používanou k činnostem 

v odvětví ropy nebo 

zemního plynu 

v pobřežním moři, 

výlučné ekonomické 

zóně nebo 

kontinentálním šelfu 

(dále jen „moře“) nebo 

v souvislosti s těmito 

činnostmi, 

g)  činnostmi v odvětví 

ropy nebo zemního plynu v 

moři všechny činnosti 

spojené se zařízením nebo 

propojenou infrastrukturou, 

včetně návrhu, plánování, 

 
 
3) „činnostmi v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři“ 
všechny činnosti spojené se 
zařízením nebo propojenou 
infrastrukturou, včetně návrhu, 
plánování, výstavby, provozu 
a odstavení zařízení nebo 
propojené infrastruktury, 
a týkající se průzkumu a těžby 
ropy nebo zemního plynu, 
avšak ne přeprava ropy 
a zemního plynu z jednoho 
pobřeží na druhé; 
 
19) zařízením“ stacionární, 
pevně ukotvené nebo mobilní 
zařízení nebo soubor zařízení, 
která jsou vzájemně trvale 
propojena mosty nebo jinými 
konstrukcemi, jež jsou 
používány k činnostem v 
odvětví ropy a zemního plynu v 
moři nebo v souvislosti s těmito 
činnostmi. Mobilní vrtné 
jednotky na moři jsou 
považovány za zařízení pouze v 
případě, že jsou v pobřežních 
vodách ukotveny za účelem 
vrtání vrtu, těžby nebo jiných 
činností souvisejících s ropou a 
zemním plynem v moři; 
 
21) propojenou 
infrastrukturou“, podle uvážení 
příslušného členského státu v 
bezpečnostní zóně nebo v 
sousedící zóně ve větší 
vzdálenosti od zařízení:  
a) veškeré vrty a související 
stavby, doplňkové jednotky a 
zařízení spojené se zařízením;  
b) veškeré příslušenství nebo 
díla na hlavní konstrukci 
zařízení nebo k ní upevněné;  
c) veškeré připojené potrubní 
příslušenství nebo díla; 
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výstavby, provozu 

a odstavení zařízení nebo 

propojené infrastruktury, a 

týkající se průzkumu a 

těžby ropy nebo zemního 

plynu, s výjimkou přepravy 

ropy nebo zemního plynu 

z jednoho pobřeží na druhé, 

h)  zařízením stacionární, 

pevně ukotvené nebo 

mobilní zařízení nebo 

soubor zařízení, která 

jsou vzájemně trvale 

propojena mosty nebo 

jinými konstrukcemi, 

jež jsou používány 

k činnostem v odvětví 

ropy nebo zemního 

plynu v moři nebo v 

souvislosti s těmito 

činnostmi; mobilní 

vrtné jednotky na moři 

jsou považovány za 

zařízení pouze v 

případě, že jsou v 

pobřežních vodách 

ukotveny za účelem 

vrtání vrtu, těžby nebo 

jiných činností 

souvisejících s ropou 

nebo zemním plynem 

v moři, 

i)  propojenou 

infrastrukturou  

1. vrty a související 

 

 
26) „bezpečnostní zónou“ 
oblast ve vzdálenosti do 500 
metrů od jakékoli části zařízení, 
stanovená daným členským 
státem; 
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stavby, doplňkové 

jednotky a zařízení 

spojené se zařízením, 

2. příslušenství nebo 

díla na hlavní 

konstrukci zařízení 

nebo k ní upevněná, 

nebo 

3. připojené potrubní 

příslušenství nebo díla, 

umístěné v bezpečnostní 

zóně, 

j)  bezpečnostní zónou 
oblast ve vzdálenosti do 500 

metrů od jakékoli části zařízení. 

(2) Pro účely určení, zda je 
nehoda závažnou havárií podle 
odstavce 1 písm. f), se zařízení, 
které je běžně bez obsluhy, 
považuje za obsluhované 
zařízení. 
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Bod 23. V části první se za hlavu III 
vkládá nová hlava IV. 

Hlava IV 
POVINNOSTI 

PRÁVNICKÝCH A 

PODNIKAJÍCÍCH 

FYZICKÝCH OSOB 

§ 14a 

Povinnosti právnických a 
podnikajících fyzických osob 

při výkonu činností v moři 
v působnosti státu mimo 

Evropskou unii 
(1) Právnická osoba se 

sídlem na území České 
republiky a podnikající fyzická 
osoba s místem podnikání na 
území České republiky, které 
vykonávají činnosti  
v odvětví ropy nebo zemního 
plynu v moři v působnosti státu 
mimo Evropskou unii, 
poskytnou na žádost 
ministerstvu bez zbytečného 
odkladu zprávu o okolnostech 
závažné havárie, která se jich 
týká. 

(2) Povinnost stanovená 
v odstavci 1 platí pro osobu 
ovládanou právnickou osobou 
se sídlem na území České 
republiky obdobně. 
 

32013L0030 Článek 20 
Činnosti v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři 
prováděné mimo Unii 

1. Členské státy požadují od 
společností registrovaných na 
jejich území, které coby držitelé 
licence nebo provozovatelé 
uskutečňují přímo nebo 
prostřednictvím dceřiných 
společností činnosti v odvětví 
ropy a zemního plynu v moři 
mimo Unii, aby jim na vyžádání 
podaly zprávu o okolnostech 
jakékoli závažné havárie, která 
se jich týkala.  
2. V žádosti o zprávu podle 
odstavce 1 tohoto článku 
příslušné členské státy uvedou 
údaje, které mají požadované 
informace obsahovat. Členské 
státy si tyto zprávy navzájem 
vyměňují v souladu s čl. 27 
odst. 1. Členské státy, v nichž 
se nenachází ani příslušný 
orgán, ani kontaktní místo, 
postoupí obdržené zprávy 
Komisi. 

Bod 24. V § 15 se na konci písmene g) 
tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují písmena h) a i). 
 
h) žádá o zprávu o okolnostech 
závažné havárie podle § 14a, 
i) předává zprávu o okolnostech 
závažné havárie Evropské 
Komisi. 

32013L0030 Článek 20 
Činnosti v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři 
prováděné mimo Unii 

1. Členské státy požadují od 
společností registrovaných na 
jejich území, které coby držitelé 
licence nebo provozovatelé 
uskutečňují přímo nebo 
prostřednictvím dceřiných 
společností činnosti v odvětví 
ropy a zemního plynu v moři 
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mimo Unii, aby jim na vyžádání 
podaly zprávu o okolnostech 
jakékoli závažné havárie, která 
se jich týkala.  
2. V žádosti o zprávu podle 
odstavce 1 tohoto článku 
příslušné členské státy uvedou 
údaje, které mají požadované 
informace obsahovat. Členské 
státy si tyto zprávy navzájem 
vyměňují v souladu s čl. 27 
odst. 1. Členské státy, v nichž se 
nenachází ani příslušný orgán, 
ani kontaktní místo, postoupí 
obdržené zprávy Komisi. 
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Bod 29. Za § 18 se vkládá nový § 18a, 
který včetně nadpisu zní:  

„§ 18a 

Správní delikty právnických a 
podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo 
podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktů tím, 
že 
a) provádí vyhledávání bez 

osvědčení nebo 
odpovědného zástupce 
podle § 7, 

b) provádí činnost v Oblasti 
bez smlouvy s Úřadem 
podle § 9 odst. 1, 

c) jako oprávněná osoba 
v rozporu s § 22 odst. 1 
nemá v pracovněprávním 
vztahu osobu, která je 
držitelem osvědčení podle 
tohoto zákona, 

d) neposkytne na žádost 
ministerstva zprávu o 
okolnostech závažné 
havárie podle § 14a, nebo 

e) jako člen mezinárodního 
sdružení provádějícího 
vyhledávání nebo činnost v 
Oblasti ve stanovené lhůtě 
nepřizpůsobí své právní 
poměry tomuto zákonu. 
(2) Za správní delikt podle 

odstavce 1 písm. a), c), d) nebo 
e) se uloží pokuta do 
10 000 000 Kč. Za správní 
delikt podle odstavce 1 písm. b) 
se uloží pokuta do 100 000 000 
Kč.“ 

32013L0030 Článek 34 
Sankce 

Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této 
směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy 
oznámí takto stanovené sankce 
Komisi do 19. července 2015 
a neprodleně jí oznámí všechny 
následné změny těchto 
ustanovení. 

Bod 32. § 21 zní: 
 
Ministerstvo může vyhláškou 
stanovit rozsah a obsahové 
náležitosti zprávy o okolnostech 
závažné havárie podle § 14a, 
jestliže Evropská komise 
stanoví jednotné formuláře 
hlášení zpráv o okolnostech 
závažných havárií. 

32013L0030 Článek 23 
Sdílení informací 

1. Členské státy zajistí, aby 
provozovatelé a vlastníci 
poskytovali příslušnému orgánu 
minimálně informace uvedené 
v příloze IX.  
2. Komise určí prostřednictvím 
prováděcího aktu jednotný 
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formát údajů předkládaných ve 
zprávách a podrobnosti 
o informacích, jež mají být 
sdíleny. Tento prováděcí akt se 
přijme poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2. 

 
 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32013L0030 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. 
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