
Návrh poslance Jana Schillera 

ZÁKON 

 

ze dne …………… 2018, 

kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  

(zákon o prevenci závažných havárií) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o prevenci závažných havárií 

Čl. I 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 

Sb., se mění takto: 

1. V § 49 odst. 2 zní: 

„(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání 

územně plánovací dokumentace, v územním řízení, ve stavebním řízení, popřípadě ve 

společném územním a stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního 

zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. 

Krajský úřad je rovněž dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při 

projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, ve stavebním řízení, popřípadě 

ve společném územním a stavebním řízení či v řízení o změně v účelu užívání stavby podle 

stavebního zákona16), pokud realizace nového stavebního záměru situovaného v dosahu 

havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie 

objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné 

havárie nebo zhoršit její následky.“ 

2. V § 49 na konci odstavce 3 doplňuje následující věta: 

„Krajský úřad rovněž vydá závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v 

územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení, popřípadě ve společném územním a stavebním 

řízení či v řízení o změně v účelu užívání stavby podle stavebního zákona16, pokud realizace 

nového stavebního záměru situovaného v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované 

v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny 

B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky; v tomto 

závazném stanovisku krajský úřad stanoví podmínky pro umístění a provedení příslušného 

stavebního záměru, jakož i pro jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že 

se zkušební provoz neprovádí.“ 
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3. V § 49 odst. 4 se doplňuje písm. d), které zní: 

 

„d) umístění a realizaci nových stavebních záměrů situovaných v dosahu havarijních projevů, 

které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do 

skupiny A nebo do skupiny B.“ 

4. V § 18 odst. 3 zní: 

„Krajský úřad stanoví zpracovateli posudku přiměřenou lhůtu pro zpracování posudku. Lhůta 

stanovená pro zpracování posudku se nezapočítává do lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí 

krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace podle § 20 odst. 1.“ 

5. V § 19 odst. 1 se první věta ruší. 

 

6. V § 31 odst. 3 druhá věta zní: 

 

„Při zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19 

obdobně.“ 

 

7. V příloze č. 1 bodu 7 se druhá věta ruší. 

 

8. V příloze č. 1 bod 8 zni: 

 

„8. Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek 

  

U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs v množství 

přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá následující 

pravidlo pro zjištění, zda se na objekt vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona:  

 

 

        n         qi 

 N   =   SUMA         -------  

                i=1     Qi, 

 

kde:  

 

qi = množství nebezpečné látky i umístěné v objektu,  

 

Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uváděné v sloupci 2 (při posuzování objektu k 

zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny B) 

tabulky I nebo tabulky II,  

 

n = počet nebezpečných látek,  

 

N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi. 

 

Toto pravidlo se používá při posuzování nebezpečnosti pro zdraví, fyzikální nebezpečnosti a 

nebezpečnosti pro životní prostředí. Musí se proto použít třikrát:  

 

a) k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které spadají do 

třídy akutní toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta expozice) nebo toxicita pro 
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specifické cílové orgány - jednorázová expozice kategorie 1, s nebezpečnými látkami 

spadajícími do oddílu H tříd H1 až H3 podle tabulky I; 

b) k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které jsou 

výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, hořlavé kapaliny, samovolně 

reagující látky a směsi, organické peroxidy, samozápalné kapaliny a tuhé látky, oxidující 

kapaliny a tuhé látky, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu P tříd P1 až P8 podle 

tabulky I;  

 

c) k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které spadají 

mezi nebezpečné pro vodní prostředí, akutně kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo 

chronicky kategorie 2, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2 podle 

tabulky I.  

Pro použití pravidla sčítání se použijí příslušná kvalifikační množství pro každou kategorií  

v písmenech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci, pro jmenovitě vybranou 

nebezpečnou látku se vždy použije kvalifikační množství uvedené v tabulce II. 

 

Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže kterýkoliv ze součtů získaný pro 

výpočet a), b) nebo c) je větší než nebo roven 1.  

 

Provozovatel zařadí objekt do 

 

a) skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q 

uvedeného v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II,  

 

b) skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q 

uvedeného v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky II.“ 

 

 

9. V příloze č. 1 Tabulce I Kategorie nebezpečných látek ve Sloupci 1 v Oddílu „P“ – 

FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST v řádku P1b VÝBUŠNINY je znění textu v závorce „(viz 

poznámka 2)“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Účinnost 

Čl. II 

10. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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