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ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015

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 re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI

NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI
NEBO CHEMICKÝMI SMĚSMI

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví systém prevence závaž-
ných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna ne-
bezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost
vzniku a omezit následky závažných havárií na ži-
voty a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek
v těchto objektech a v jejich okolí.

(2) Tento zákon stanoví

a) povinnosti právnických nebo podnikajících fy-
zických osob, které užívají nebo budou užívat
objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka
a

b) působnost orgánů veřejné správy na úseku pre-
vence závažných havárií způsobených nebez-
pečnými látkami.

(3) Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak,
tento zákon se nevztahuje na

a) vojenské objekty a vojenská zařízení2),

b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením3),

c) silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu ne-
bezpečných látek mimo objekty, včetně dočas-
ného skladování, nakládky a vykládky během
přepravy4),

d) přepravu nebezpečných látek v potrubích,
včetně souvisejících přečerpávacích, kompres-
ních a předávacích stanic postavených mimo
objekt v trase potrubí5),

e) geologické práce, hornickou činnost a činnost
prováděnou hornickým způsobem6) v dolech,
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných
havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.

2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a do-

plnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších před-
pisů.

5) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.



lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou
povrchových objektů chemické a termické
úpravy a zušlechťování nerostů, skladování
a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v sou-
vislosti s těmito činnostmi umístěny nebezpečné
látky,

f) průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně
uhlovodíků,

g) skladování plynu v podzemních zásobnících
v pobřežních vodách, a to jak na místech urče-
ných ke skladování, tak na místech, kde se rov-
něž provádí průzkum a dobývání nerostů,
včetně uhlovodíků, s výjimkou pevninských
podzemních zásobníků plynu v přirozených
vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kaver-
nách a opuštěných dolech7),

h) skládky odpadu, včetně podzemního skladování
odpadu8).

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) objektem celý prostor, popřípadě soubor pro-
storů, ve kterém je umístěna jedna nebo více
nebezpečných látek v jednom nebo více zaříze-
ních užívaných právnickou nebo podnikající fy-
zickou osobou, včetně společných nebo souvi-
sejících infrastruktur a činností,

b) zařízením technická nebo technologická jed-
notka, ve které je nebezpečná látka vyráběna,
zpracovávána, používána, přepravována nebo
skladována a která zahrnuje rovněž všechny
části nezbytné pro provoz zařízení, zejména
stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviš-
tě, stroje, průmyslové dráhy a nákladové pro-
story,

c) provozovatelem právnická nebo podnikající fy-
zická osoba, která užívá nebo bude užívat ob-
jekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná látka
umístěna v množství stejném nebo větším, než
je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto

zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, nebo
který byl zařazen do skupiny A nebo do sku-
piny B rozhodnutím krajského úřadu,

d) uživatelem objektu právnická nebo podnikající
fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat ob-
jekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná látka
umístěna v množství menším, než je množství
uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu
v sloupci 2 tabulky I nebo II, a který nebyl za-
řazen do skupiny A nebo do skupiny B rozhod-
nutím krajského úřadu,

e) nebezpečnou látkou vybraná nebezpečná che-
mická látka nebo chemická směs podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího klasifikaci, označování a balení látek
a směsí9), splňující kritéria stanovená v příloze
č. 1 k tomuto zákonu v tabulce I nebo uvedená
v příloze č. 1 k tomuto zákonu v tabulce II
a přítomná v objektu jako surovina, výrobek,
vedlejší produkt, meziprodukt nebo zbytek,
včetně těch látek, u kterých se dá důvodně před-
pokládat, že mohou vzniknout v případě závaž-
né havárie,

f) umístěním nebezpečné látky projektované
množství nebezpečné látky, která je nebo bude
vyráběna, zpracovávána, používána, přepravo-
vána nebo skladována v objektu nebo u které
lze důvodně předpokládat, že se při ztrátě kon-
troly nad průběhem průmyslového chemického
procesu nebo při vzniku závažné havárie může
v objektu nahromadit,

g) závažnou havárií mimořádná, částečně nebo
zcela neovladatelná, časově a prostorově ohra-
ničená událost, zejména závažný únik nebez-
pečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla
nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvis-
losti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému
ohrožení nebo k vážným následkům na živo-
tech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí
nebo majetku a zahrnující jednu nebo více ne-
bezpečných látek,

h) zdrojem rizika vlastnost nebezpečné látky nebo
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7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení

látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.



fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost
vzniku závažné havárie,

i) rizikem pravděpodobnost vzniku nežádoucího
specifického účinku, ke kterému dojde během
určité doby nebo za určitých okolností,

j) skladováním umístění určitého množství nebez-
pečných látek pro účely uskladnění, uložení do
bezpečného opatrování nebo udržování v zá-
sobě,

k) sousedním objektem objekt nacházející se v ta-
kové blízkosti jiného objektu, v důsledku které
se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nebo ná-
sledky závažné havárie,

l) domino efektem možnost zvýšení pravděpo-
dobnosti vzniku nebo následků závažné havárie
v důsledku vzájemné blízkosti zařízení, objektů
nebo skupiny objektů a umístění nebezpečných
látek,

m) zónou havarijního plánování území v okolí ob-
jektu, ve kterém jsou uplatňovány požadavky
ochrany obyvatelstva a požadavky územního
rozvoje z hlediska havarijního plánování for-
mou vnějšího havarijního plánu,

n) scénářem variantní popis rozvoje závažné havá-
rie, popis rozvoje příčinných a následných, na
sebe navazujících a vedle sebe i posloupně pro-
bíhajících událostí, a to buď spontánně probíha-
jících anebo probíhajících jako činnost lidí,
které mají za účel zvládnout průběh závažné
havárie.

HLAVA II

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 3

Seznam

(1) Provozovatel nebo uživatel objektu přijme
všechna opatření nezbytná k prevenci závažných ha-
várií a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí
a zvířat, životní prostředí a majetek.

(2) Provozovatel nebo uživatel objektu

a) zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množ-
ství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebez-
pečných látek umístěných v objektu (dále jen
„seznam“),

b) na základě seznamu provede součet poměrných

množství nebezpečných látek umístěných v ob-
jektu podle vzorce a za podmínek uvedených
v příloze č. 1 k tomuto zákonu a

c) na základě seznamu a součtu poměrných množ-
ství nebezpečných látek umístěných v objektu
zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1, nebo
navrhne zařazení objektu do skupiny A nebo
do skupiny B za podmínek stanovených v § 5
odst. 1 a 2.

§ 4

Protokol o nezařazení

(1) Uživatel objektu zpracuje protokol, ve kte-
rém zaznamená skutečnost, že množství nebezpečné
látky umístěné v objektu je menší, než množství uve-
dené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2
tabulky I nebo II, a součet poměrných množství ne-
bezpečných látek umístěných v objektu provedený
podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1
k tomuto zákonu je menší než 1 (dále jen „protokol
o nezařazení“), a protokol o nezařazení uchová pro
účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor proto-
kolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.

(2) Uživatel objektu zajistí aktualizaci proto-
kolu o nezařazení po každém zvýšení množství ne-
bezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím
10 % dosavadního množství nebezpečné látky umís-
těné v objektu nebo při umístění další nebezpečné
látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uve-
dena.

(3) Uživatel objektu předloží protokol o neza-
řazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do
1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky
umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvede-
ného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2
tabulky I nebo II.

(4) Protokol o nezařazení obsahuje

a) identifikační údaje objektu a jeho uživatele,

b) seznam,

c) popis výpočtu součtu poměrných množství ne-
bezpečných látek umístěných v objektu a

d) místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné
jednat za uživatele objektu.
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§ 5

Návrh na zařazení

(1) Provozovatel navrhne zařazení objektu do
skupiny A, pokud

a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu
je stejné nebo větší, než je množství uvedené
v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 ta-
bulky I nebo II a současně je menší, než množ-
ství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu
v sloupci 3 tabulky I nebo II, nebo

b) součet poměrných množství nebezpečných lá-
tek umístěných v objektu provedený podle
vzorce a za podmínek uvedených v příloze
č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo větší než 1
v případě, že není dosaženo množství nebez-
pečné látky podle písmene a).

(2) Provozovatel navrhne zařazení objektu do
skupiny B, pokud

a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu
je stejné nebo větší, než je množství uvedené
v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 3 ta-
bulky I nebo II, nebo

b) součet poměrných množství nebezpečných lá-
tek umístěných v objektu provedený podle
vzorce a za podmínek uvedených v příloze
č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo větší než 1
v případě, že není dosaženo množství nebez-
pečné látky podle písmene a).

(3) Provozovatel předloží návrh na zařazení
objektu do skupiny A nebo do skupiny B (dále jen
„návrh na zařazení“) krajskému úřadu do 1 měsíce
ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné
v objektu dosáhne nejméně množství uvedeného
v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabul-
ky I nebo II nebo součet poměrných množství ne-
bezpečných látek umístěných v objektu dosáhne
hodnoty 1.

(4) Návrh na zařazení obsahuje

a) identifikační údaje objektu a provozovatele,

b) seznam,

c) popis stávající nebo plánované činnosti provo-
zovatele,

d) popis a grafické znázornění okolí objektu,

e) údaje o množství nebezpečných látek použitých
při výpočtu součtu poměrných množství nebez-
pečných látek umístěných v objektu,

f) popis výpočtu součtu poměrných množství ne-
bezpečných látek umístěných v objektu a

g) místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné
jednat za provozovatele.

(5) Návrh na zařazení se předkládá v elektro-
nické podobě podle vzoru uvedeného v příloze č. 2
k tomuto zákonu.

§ 6

Zařazení objektu do příslušné skupiny

(1) Krajský úřad posoudí návrh na zařazení
předložený provozovatelem podle § 5 odst. 3 a roz-
hodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do
skupiny B.

(2) Krajský úřad posoudí protokol o nezařazení
zaslaný uživatelem objektu podle § 4 odst. 3 a v pří-
padě, že zjistí skutečnosti odůvodňující zařazení ob-
jektu do skupiny A nebo do skupiny B, zahájí řízení
o zařazení objektu do příslušné skupiny.

(3) Krajský úřad v rozhodnutí o zařazení ob-
jektu do skupiny A nebo do skupiny B stanoví,
s ohledem na počet dotčených orgánů a dotčených
obcí, počet přenosných technických nosičů dat, na
kterých mu provozovatel předloží návrh bezpeč-
nostního programu prevence závažné havárie (dále
jen „bezpečnostní program“) nebo bezpečnostní
zprávy v elektronické podobě společně s jeho listin-
nou podobou.

§ 7

Zařazení objektu do příslušné skupiny
pro případ domino efektu

(1) Krajský úřad určí na základě
a) informací obsažených v návrzích na zařazení

předložených podle § 5 odst. 3 a protokolech
o nezařazení předložených podle § 4 odst. 3,

b) dodatečných informací vyžádaných od provo-
zovatelů a uživatelů objektu, nebo

c) informací získaných při kontrolách provádě-
ných podle § 39

objekty, u kterých může dojít k domino efektu,
a rozhodne o zařazení těchto objektů do skupiny A
nebo do skupiny B. Při zařazování objektu do pří-
slušné skupiny pro případ domino efektu postupuje
krajský úřad podle § 6 odst. 3 obdobně.

(2) Krajský úřad poskytne provozovateli nebo
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uživateli objektu určeného podle odstavce 1 infor-
mace o bezprostředním okolí tohoto objektu, včetně
informací o sousedních objektech, zjištěných podle
odstavce 1.

(3) Krajský úřad může provozovatelům a uživa-
telům objektů určených podle odstavce 1 uložit po-
vinnost vzájemné výměny údajů nutných pro řízení
rizika v těchto objektech.

(4) Provozovatel využije údaje získané na zá-
kladě odstavců 2 a 3 při posouzení rizik závažné
havárie, zpracování bezpečnostního programu, bez-
pečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu, pod-
kladů pro stanovení zóny havarijního plánování
a zpracování vnějšího havarijního plánu a poskyto-
vání informací podle tohoto zákona.

§ 8

Návrh na změnu zařazení objektu

(1) Provozovatel předloží krajskému úřadu ná-
vrh na změnu zařazení objektu ze skupiny A do
skupiny B nebo ze skupiny B do skupiny A (dále
jen „návrh na změnu zařazení“) do 1 měsíce ode dne,
kdy dojde k takové změně v druhu nebo množství
nebezpečné látky umístěné v objektu, která může
vést ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo
do skupiny B. O připravovaném návrhu na změnu
zařazení uvědomí provozovatel krajský úřad před
provedením těchto změn. Pro účely zpracování ná-
vrhu na změnu zařazení a rozhodování o něm se § 5
odst. 4 a 5 a § 6 odst. 1 použije obdobně.

(2) Provozovatel navrhne krajskému úřadu vy-
řazení objektu ze skupiny A nebo ze skupiny B
do 1 měsíce ode dne, kdy

a) ukončil činnost v objektu, nebo

b) dojde k takovému snížení množství nebezpečné
látky umístěné v objektu, po kterém toto množ-
ství nedosahuje množství uvedeného v příloze
č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I ne-
bo II a součet poměrných množství nebezpeč-
ných látek umístěných v objektu nedosahuje
hodnoty 1; v tomto případě provozovatel po-
stupuje podle § 4 odst. 1 až 3 obdobně.

(3) Krajský úřad posoudí návrh provozovatele
podle odstavce 2 a rozhodne o vyřazení objektu ze
skupiny A nebo ze skupiny B.

HLAVA III

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Díl 1

Zpracování bezpečnostní dokumentace

§ 9

Posouzení rizik závažné havárie

(1) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny A nebo do skupiny B provede posouzení rizik
závažné havárie pro účely zpracování bezpečnost-
ního programu nebo bezpečnostní zprávy.

(2) Posouzení rizik závažné havárie obsahuje

a) identifikaci zdrojů rizik,

b) analýzu rizik a

c) hodnocení rizik.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah po-
souzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro
objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B
a způsob jeho provedení.

Bezpečnostní program

§ 10

(1) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny A zpracuje na základě posouzení rizik závažné
havárie bezpečnostní program.

(2) Bezpečnostní program obsahuje

a) základní informace o objektu,

b) posouzení rizik závažné havárie,

c) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných
havárií,

d) popis systému řízení bezpečnosti a

e) závěrečné shrnutí.

(3) Pro účely zpracování bezpečnostního pro-
gramu lze využít dokumenty zpracované podle ji-
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ných právních předpisů10) nebo pro vnitřní potřebu
provozovatele nebo jejich části, pokud odpovídají
svým obsahem požadavkům na bezpečnostní pro-
gram nebo jsou ve smyslu těchto požadavků do-
plněny a upraveny.

(4) Provozovatel na základě rozhodnutí kraj-
ského úřadu zahrne do bezpečnostního programu
preventivní bezpečnostní opatření vztahující se
k možnému vzniku domino efektu.

(5) Provozovatel předloží návrh bezpečnost-
ního programu ke schválení krajskému úřadu do
6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
krajského úřadu o zařazení objektu do skupiny A.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
obsahu bezpečnostního programu a jeho strukturu.

§ 11

(1) Provozovatel bezpečnostní program pře-
zkoumá nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o jeho schválení a poté vždy nej-
méně jednou za 5 let. O provedeném přezkumu bez-
pečnostního programu pořídí záznam, ve kterém
uvede seznam změn provedených v objektu a jejich
popis. Záznam o provedeném přezkumu bezpeč-
nostního programu uchová pro potřeby kontroly
podle § 39 a stejnopis záznamu zašle krajskému
úřadu na vědomí.

(2) Jestliže na základě výsledků provedeného
přezkumu bezpečnostního programu vyplyne po-
třeba jej aktualizovat, je provozovatel povinen bez-
odkladně tuto aktualizaci zajistit a předložit ji ke
schválení krajskému úřadu do 6 měsíců ode dne za-
slání stejnopisu záznamu o provedeném přezkumu
bezpečnostního programu krajskému úřadu.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpeč-
nostního programu.

§ 12

Bezpečnostní zpráva

(1) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny B zpracuje na základě posouzení rizik závažné
havárie bezpečnostní zprávu.

(2) Bezpečnostní zpráva obsahuje

a) základní informace o objektu,

b) technický popis objektu,

c) informace o složkách životního prostředí v okolí
objektu,

d) posouzení rizik závažné havárie,

e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných
havárií,

f) popis systému řízení bezpečnosti,

g) popis preventivních bezpečnostních opatření
k omezení vzniku a následků závažné havárie,

h) závěrečné shrnutí a

i) jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby,
které se podílely na vypracování bezpečnostní
zprávy.

(3) V bezpečnostní zprávě provozovatel dále

a) stanoví zásady bezpečnosti a spolehlivosti při-
měřené zjištěnému nebezpečí při stavbě, pro-
vozu a údržbě jakéhokoli zařízení, jeho vyba-
vení a infrastruktury spojené s jeho provozem,
které představují nebezpečí závažné havárie,

b) vypracuje zásady vnitřního havarijního plánu
a poskytne informace umožňující vypracování
vnějšího havarijního plánu, ve kterých zahrne
bezpečnostní opatření vztahující se k možnému
vzniku domino efektu, aby bylo možno provést
opatření nezbytná v případě vzniku závažné ha-
várie a

c) zajistí odpovídající informování příslušných
orgánů veřejné správy a dotčených obcí pro při-
jetí rozhodnutí z hlediska rozvoje nových čin-
ností nebo rozvoje v okolí stávajících objektů.

(4) Pro účely zpracování bezpečnostní zprávy
se § 10 odst. 3 a 4 použije obdobně.

(5) Provozovatel předloží návrh bezpečnostní
zprávy ke schválení krajskému úřadu do 9 měsíců
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského
úřadu o zařazení objektu do skupiny B.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
obsahu bezpečnostní zprávy a její strukturu.
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§ 13

Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy

(1) Provozovatel zajistí posouzení bezpeč-
nostní zprávy. Na základě tohoto posouzení zpra-
cuje zprávu o posouzení bezpečnostní zprávy a návrh
této zprávy předloží krajskému úřadu ke schválení

a) nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o schválení bezpečnostní zprávy
nebo rozhodnutí o schválení předchozí zprávy
o jejím posouzení,

b) kdykoliv na základě vlastní iniciativy nebo na
žádost krajského úřadu v případech odůvodně-
ných novými skutečnostmi nebo s ohledem na
nové technické poznatky týkající se otázek bez-
pečnosti, analýzy havárií, nehod a skoronehod
nebo poznatků v hodnocení zdrojů rizika.

(2) Provozovatel uvede ve zprávě o posouzení
bezpečnostní zprávy

a) seznam změn provedených v objektu,

b) souhrnný vliv provedených změn na bezpeč-
nost provozu a

c) závěr o potřebě provést aktualizaci bezpeč-
nostní zprávy nebo věcné a odborné zdůvod-
nění, že nenastala potřeba provést aktualizaci
bezpečnostní zprávy.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy
a její strukturu.

§ 14

Aktualizace bezpečnostního programu
a bezpečnostní zprávy

(1) Provozovatel objektu, u kterého dochází ke
změně zařazení podle § 8 odst. 1, zpracuje bezpeč-
nostní program nebo bezpečnostní zprávu a jejich
návrh předloží ke schválení krajskému úřadu ve lhů-
tách stanovených pro jeho předložení v § 10 odst. 5
nebo § 12 odst. 5.

(2) Provozovatel bezodkladně zajistí aktuali-
zaci bezpečnostního programu nebo bezpečnostní
zprávy a tuto aktualizaci předloží ke schválení kraj-
skému úřadu do 6 měsíců ode dne, kdy dojde k ta-
kové

a) změně v druhu nebo množství nebezpečné
látky umístěné v objektu přesahující 10 % do-
savadního množství nebezpečné látky umístěné
v objektu, která vede ke změně bezpečnosti uží-
vání objektu,

b) změně technologie, ve které je nebezpečná látka
použita, která vede ke změně bezpečnosti uží-
vání objektu, nebo

c) organizační změně, která ovlivňuje systém ří-
zení bezpečnosti.

(3) Provozovatel bezodkladně zajistí aktuali-
zaci bezpečnostní zprávy a tuto aktualizaci předloží
ke schválení krajskému úřadu do 6 měsíců ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu
o schválení zprávy o posouzení bezpečnostní
zprávy, pokud potřeba jejího provedení vyplývá ze
závěru zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy po-
dle § 13 odst. 2 písm. c).

§ 15

Dodržování bezpečnostního programu
a bezpečnostní zprávy

(1) Provozovatel postupuje podle bezpečnost-
ního programu nebo bezpečnostní zprávy.

(2) Provozovatel prokazatelně seznámí své za-
městnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím
zdržují v objektu, v potřebném rozsahu s bezpeč-
nostním programem nebo bezpečnostní zprávou.

Díl 2

Schvalování bezpečnostní dokumentace

§ 16

Postup krajského úřadu

Krajský úřad v řízeních o schválení návrhu bez-
pečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich
aktualizace nebo návrhu zprávy o posouzení bezpeč-
nostní zprávy (dále jen „návrh bezpečnostní doku-
mentace“)

a) zašle návrh bezpečnostní dokumentace nepro-
dleně k vyjádření dotčeným orgánům a dotče-
ným obcím a

b) neprodleně zajistí zpracování posudku návrhu
bezpečnostní dokumentace pověřenou právnic-
kou osobou (dále jen „zpracovatel posudku“).

Sbírka zákonů č. 224 / 2015Strana 2768 Částka 93



§ 17

Vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí
a veřejnosti

(1) Dotčené orgány zašlou krajskému úřadu své
vyjádření k návrhu bezpečnostní dokumentace do
60 dnů ode dne, kdy jim byl doručen; pokud do-
tčený orgán nezašle své vyjádření k návrhu bezpeč-
nostní dokumentace v této lhůtě, platí, že s návrhem
bezpečnostní dokumentace souhlasí.

(2) Dotčená obec oznamuje veřejnosti na
úřední desce a způsobem v místě obvyklým do
15 dnů ode dne doručení návrhu bezpečnostní do-
kumentace, kdy a kde lze do návrhu bezpečnostní
dokumentace nahlížet, činit si z něj výpisy, opisy
nebo kopie. Veřejné nahlížení do návrhu bezpeč-
nostní dokumentace musí být umožněno po dobu
30 dnů ode dne jejich oznámení. V této lhůtě může
každý uplatnit k návrhu bezpečnostní dokumentace
písemné připomínky.

(3) Dotčené obce zašlou své vyjádření a připo-
mínky veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumen-
tace do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro
nahlížení veřejnosti do návrhu bezpečnostní doku-
mentace podle odstavce 2; pokud dotčená obec ne-
zašle své vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu
bezpečnostní dokumentace v této lhůtě, platí, že s ná-
vrhem bezpečnostní dokumentace souhlasí.

(4) Krajský úřad po projednání s provozovate-
lem může veřejnosti odepřít nahlédnout do návrhu
bezpečnostní dokumentace nebo jeho částí z důvodů
a za podmínek, za kterých může být podle zákona
o právu na informace o životním prostředí odepřeno
zpřístupnění informace11), nebo z důvodů bezpeč-
nosti státu.

§ 18

Posudek návrhu bezpečnostní dokumentace

(1) Zpracovatel posudku zpracuje posudek ná-
vrhu bezpečnostní dokumentace (dále jen „posu-
dek“) na základě návrhu bezpečnostní dokumentace
a prověření v něm uvedených údajů provedeného
u provozovatele objektu zařazeného do skupiny A
nebo do skupiny B.

(2) Zpracovatel posudku provede v posudku

hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace, ze-
jména hodnocení posouzení rizik závažné havárie
a přijatých preventivních bezpečnostních opatření.
Zpracovatel posudku může v posudku uvést dopo-
ručení k doplnění návrhu bezpečnostní dokumen-
tace.

(3) Lhůta pro zpracování posudku nesmí být
delší než 60 dnů ode dne doručení návrhu bezpeč-
nostní dokumentace zpracovateli posudku. Tato
lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých
případech prodloužena, nejdéle však o dalších
30 dnů.

(4) Zpracovatel posudku zašle posudek kraj-
skému úřadu ve stanoveném termínu, formě a počtu
výtisků. V případě, že posudek nesplňuje požadavky
tohoto zákona a právního předpisu vydaného k jeho
provedení, krajský úřad jej do 10 pracovních dnů
ode dne jeho doručení vrátí zpracovateli posudku
k doplnění nebo přepracování. Krajský úřad stanoví
zpracovateli posudku lhůtu pro doplnění nebo pře-
pracování posudku. Tato lhůta nesmí být delší než
30 dnů. Lhůta stanovená pro doplnění nebo přepra-
cování posudku se nezapočítává do lhůty stanovené
pro vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení
bezpečnostní dokumentace podle § 20 odst. 1.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria
hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a nále-
žitosti obsahu posudku.

§ 19

Práva a povinnosti zpracovatele posudku

(1) Zpracovatel posudku posoudí návrh bez-
pečnostní dokumentace objektivně a v plném roz-
sahu. Zpracovatel posudku nesmí posuzovaný návrh
bezpečnostní dokumentace přepracovávat ani jej do-
plňovat.

(2) Zpracovatel posudku si může vyžádat dílčí
podklady k ověření údajů uvedených v návrhu bez-
pečnostní dokumentace od jiných odborníků. Tuto
skutečnost je zpracovatel posudku povinen v po-
sudku uvést. Ten, kdo se podílel na zpracování ná-
vrhu bezpečnostní dokumentace, se nesmí podílet na
zpracování posudku.
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(3) Zpracovatel posudku je za účelem prověření
údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumen-
tace oprávněn požadovat

a) vstup do objektu,

b) podklady použité pro zpracování návrhu bez-
pečnostní dokumentace, nebo

c) další informace a dokumenty potřebné pro po-
souzení návrhu bezpečnostní dokumentace.

(4) Provozovatel objektu je povinen poskyt-
nout zpracovateli posudku součinnost potřebnou
pro výkon jeho oprávnění uvedených v odstavci 3.

(5) Zpracovatel posudku je povinen zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se
zpracováváním posudku dozvěděl. To neplatí, po-
kud si informace o těchto skutečnostech vyžádá
orgán provádějící kontrolu podle § 39.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví povahu
a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel
posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení
návrhu bezpečnostní dokumentace.

§ 20

Rozhodnutí o návrhu
bezpečnostní dokumentace

(1) Krajský úřad rozhodne na základě posudku
a vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a při-
pomínek veřejnosti o schválení návrhu bezpečnostní
dokumentace do 45 dnů ode dne doručení posudku.

(2) V případě, že návrh bezpečnostní dokumen-
tace nesplňuje požadavky tohoto zákona a právního
předpisu přijatého k jeho provedení, krajský úřad
vyzve provozovatele k odstranění zjištěných nedo-
statků a stanoví lhůtu k jejich odstranění. Krajský
úřad návrh bezpečnostní dokumentace předložený
po odstranění zjištěných nedostatků neprodleně za-
šle zpracovateli posudku, který změny provedené
v návrhu bezpečnostní dokumentace ve lhůtě stano-
vené krajským úřadem zohlední ve zpracovaném po-
sudku. Se změnami provedenými v návrhu bezpeč-
nostní dokumentace krajský úřad seznámí dotčené
orgány a dotčené obce.

(3) Krajský úřad zašle kopii svého rozhodnutí

Ministerstvu životního prostředí (dále jen „minister-
stvo“), dotčeným orgánům a dotčeným obcím.

HLAVA IV

HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Díl 1

Plán fyzické ochrany

§ 21

(1) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny A nebo do skupiny B zpracuje pro tento objekt
plán fyzické ochrany.

(2) Provozovatel v plánu fyzické ochrany
uvede bezpečnostní opatření, kterými jsou

a) analýza možností neoprávněných činností a pro-
vedení případného útoku na objekt,

b) režimová opatření,

c) fyzická ostraha a

d) technické prostředky.

(3) Provozovatel zašle plán fyzické ochrany
a jeho změny krajskému úřadu a krajskému ředitel-
ství Policie České republiky12) na vědomí do 3 mě-
síců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí kraj-
ského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace
podle § 20 odst. 1.

(4) Rozsah bezpečnostních opatření přijíma-
ných v objektu stanoví provozovatel vnitřním před-
pisem.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a) požadavky na rozsah analýzy prováděné podle
odstavce 2 písm. a),

b) kategorie a povahu režimových opatření,

c) požadavky na zajištění fyzické ostrahy,

d) kategorie technických prostředků a jejich vyme-
zení a

e) způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opa-
tření přijímaných v objektu.

§ 22

(1) Provozovatel přijme a zajistí bezpečnostní
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opatření pro fyzickou ochranu objektu uvedená
v plánu fyzické ochrany za účelem zabránění vzniku
závažné havárie a omezení jejích následků na životy
a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.

(2) Provozovatel pravidelně, nejméně však jed-
nou za rok, provede funkční zkoušky bezpečnost-
ních opatření podle § 21 odst. 2 písm. b) až d)
a o provedených zkouškách pořídí zápis, který
uchovává po dobu 3 let.

(3) Každý, kdo se v souvislosti s plněním svých
pracovních povinností seznámil s bezpečnostními
opatřeními uvedenými v plánu fyzické ochrany, je
povinen zachovávat o těchto opatřeních mlčenlivost.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracov-
ního poměru nebo plnění pracovních povinností. In-
formace o bezpečnostních opatřeních uvedených
v plánu fyzické ochrany se podle právních předpisů
upravujících přístup veřejnosti k informacím13) ne-
poskytují.

Díl 2

Vnitřní havarijní plán

§ 23

(1) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny B zpracuje vnitřní havarijní plán, ve kterém
stanoví opatření přijímaná uvnitř objektu při vzniku
závažné havárie za účelem zmírnění jejích následků
na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a ma-
jetek.

(2) Vnitřní havarijní plán obsahuje

a) jména, příjmení a funkční zařazení fyzických
osob, které jsou provozovatelem pověřeny
k realizaci preventivních bezpečnostních opa-
tření,

b) scénáře možných havárií, scénáře odezvy na
možné havárie, scénáře řízení odezvy na možné
havárie a matice odpovědnosti za jednotlivé fáze
odezvy na možné havárie,

c) popis možných následků závažné havárie,

d) popis činností nutných ke zmírnění následků
závažné havárie,

e) přehled ochranných zásahových prostředků, se
kterými provozovatel disponuje,

f) způsob vyrozumění dotčených orgánů a varo-
vání osob,

g) opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení,

h) opatření k podpoře zmírnění následků závažné
havárie mimo objekt, při zohlednění dopravní
a technické infrastruktury, sídelních útvarů, vý-
znamných krajinných prvků, zvláště chráně-
ných území a území soustavy NATURA 2000 a

i) přehled sil a prostředků složek integrovaného
záchranného systému a dalších subjektů podíle-
jících se na řešení závažné havárie.

(3) Provozovatel na základě rozhodnutí kraj-
ského úřadu zahrne do vnitřního havarijního plánu
preventivní bezpečnostní opatření vztahující se
k možnému vzniku domino efektu.

(4) Provozovatel zpracuje vnitřní havarijní plán
v součinnosti se svými zaměstnanci a projedná jej se
zaměstnanci svých dlouhodobých dodavatelů.

(5) Provozovatel ve vnitřním havarijním plánu
uvede přehled dokumentů zpracovaných pro řešení
mimořádných událostí podle jiných právních před-
pisů10). Pro účely zpracování vnitřního havarijního
plánu se § 10 odst. 3 použije obdobně. Provozovatel
ve vnitřním havarijním plánu vyznačí den nabytí
jeho platnosti.

(6) Provozovatel předloží vnitřní havarijní plán
do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumen-
tace podle § 20 odst. 1 krajskému úřadu k evidenci
a uložení a hasičskému záchrannému sboru kraje pro
účely zpracování vnějšího havarijního plánu.

(7) Provozovatelé objektů zařazených do sku-
piny B, které jsou umístěny ve společném vymeze-
ném prostoru, mohou na základě společné dohody
zpracovat vnitřní havarijní plán společně.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví náleži-
tosti obsahu vnitřního havarijního plánu a jeho
strukturu.
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§ 24

(1) Provozovatel postupuje podle vnitřního ha-
varijního plánu v případě, kdy k závažné havárii již
došlo, její vznik již nelze odvrátit nebo její vznik lze
důvodně očekávat.

(2) Provozovatel uloží vnitřní havarijní plán
tak, aby byl dostupný osobám pověřeným k prová-
dění opatření vnitřního havarijního plánu, složkám
integrovaného záchranného systému a osobám vy-
konávajícím kontrolu podle § 39.

(3) Provozovatel prokazatelně seznámí své za-
městnance a ostatní osoby, které se s jeho vědomím
zdržují v objektu, včetně zaměstnanců svých dlou-
hodobých dodavatelů, o rizicích závažné havárie,
o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich
žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie.

§ 25

(1) Provozovatel prověří vnitřní havarijní plán
z hlediska jeho aktuálnosti do 3 let ode dne jeho
předložení krajskému úřadu, a poté vždy nejméně
jednou za 3 roky.

(2) Provozovatel zajistí aktualizaci vnitřního
havarijního plánu

a) po každé změně druhu nebo množství nebez-
pečné látky umístěné v objektu přesahující 10 %
dosavadního množství nebezpečné látky umís-
těné v objektu, pokud tato změna vede ke
změně bezpečnosti užívání objektu,

b) po každé změně technologie, ve které je nebez-
pečná látka použita, pokud tato změna vede ke
změně bezpečnosti užívání objektu, nebo

c) při organizačních a technických změnách, po-
kud tyto změny ovlivňují systém řízení bezpeč-
nosti a účinnost vnitřního havarijního plánu.

(3) Provozovatel předloží aktualizaci vnitřního
havarijního plánu do 1 měsíce ode dne, kdy nastala
některá ze skutečností uvedených v odstavci 2, kraj-
skému úřadu k evidenci a uložení a hasičskému zá-
chrannému sboru kraje.

Díl 3

Vnější havarijní plán a zóna
havarijního plánování

§ 26

(1) Pro objekty zařazené do skupiny B se sta-
noví zóna havarijního plánování a zpracovává vnější
havarijní plán.

(2) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny B spolupracuje s krajským úřadem a jím pově-
řenými organizacemi a institucemi a s hasičským zá-
chranným sborem kraje na zajištění havarijní připra-
venosti, informování veřejnosti a preventivně vý-
chovné činnosti v oblasti vymezené vnějším
havarijním plánem.

(3) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny B po projednání s hasičským záchranným sbo-
rem kraje pořizuje, udržuje a provozuje v zóně ha-
varijního plánování koncové prvky varování. Tato
povinnost nenahrazuje povinnost ostatních subjektů
pořizovat, udržovat a provozovat koncové prvky va-
rování stanovenou jinými právními předpisy14).

§ 27

(1) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny B zpracuje podklady pro stanovení zóny hava-
rijního plánování a zpracování vnějšího havarijního
plánu.

(2) Podklady pro stanovení zóny havarijního
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu
obsahují

a) identifikační údaje provozovatele,

b) jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za
zpracování těchto podkladů,

c) popis závažné havárie, která může vzniknout
v objektu a jejíž následky se mohou projevit
mimo objekt provozovatele,

d) přehled možných následků závažné havárie na
životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí
a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před
těmito následky,

e) přehled preventivních bezpečnostních opatření
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vedoucích ke zmírnění následků závažné havá-
rie,

f) seznam a popis technických prostředků využi-
telných při odstraňování následků závažné ha-
várie, které jsou umístěny mimo objekt provo-
zovatele,

g) opatření k podpoře nápravných opatření mimo
objekt, včetně opatření ke zvládnutí možných
scénářů stanovených v bezpečnostní zprávě
a zohledňující možné kumulativní jevy, včetně
těch, jež mají následky na životní prostředí,
konkrétní informace o sousedních objektech,
o havárii a o žádoucím chování veřejnosti v pří-
padě havárie a

h) další nezbytné údaje vyžádané krajským úřa-
dem, zejména podrobnější specifikaci technic-
kých prostředků na odstraňování následků zá-
važné havárie, podrobnější plán únikových cest
a evakuačních prostorů, a dále údaje vyžádané
hasičským záchranným sborem kraje podle zá-
kona o integrovaném záchranném systému15).

(3) Provozovatel předloží podklady podle od-
stavce 2 krajskému úřadu a hasičskému záchran-
nému sboru kraje současně s předložením návrhu
bezpečnostní zprávy podle § 12 odst. 5.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního
plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu,
jejich strukturu a způsob jejich zpracování.

§ 28

(1) Krajský úřad stanoví zónu havarijního plá-
nování na základě podkladů předložených provozo-
vatelem podle § 27 odst. 3.

(2) Zjistí-li krajský úřad, v jehož správním ob-
vodu se zdroj rizika nachází, že by zóna havarijního
plánování zasahovala na území jiného kraje, vyzve
dotčený krajský úřad k součinnosti při stanovení
zóny havarijního plánování. Dotčený krajský úřad
poskytne součinnost potřebnou při stanovení zóny
havarijního plánování.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady pro

vymezení zóny havarijního plánování a postup při
jejím vymezení.

§ 29

(1) Hasičský záchranný sbor kraje zpracuje po-
stupem stanoveným zákonem o integrovaném zá-
chranném systému15) vnější havarijní plán. Hasičský
záchranný sbor kraje vyžaduje při zpracování vněj-
šího havarijního plánu součinnost orgánů kraje a obcí
a dalších subjektů, je-li to nezbytné.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje zpracuje
vnější havarijní plán do 2 let ode dne stanovení zóny
havarijního plánování podle § 28 odst. 1.

(3) Krajský úřad zajistí veřejné projednání vněj-
šího havarijního plánu a jeho aktualizace. Pro postup
při veřejném projednání vnějšího havarijního plánu
a jeho aktualizace se použije ustanovení § 17 ob-
dobně.

(4) Hasičský záchranný sbor kraje prověří
vnější havarijní plán z hlediska jeho aktuálnosti nej-
méně jednou za 3 roky.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví náleži-
tosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struk-
turu.

§ 30

(1) Jestliže krajský úřad dojde s ohledem na in-
formace obsažené v bezpečnostní zprávě a podkla-
dech pro stanovení zóny havarijního plánování
a zpracování vnějšího havarijního plánu k závěru,
že za hranicemi objektu zařazeného do skupiny B
nehrozí nebezpečí závažné havárie, může rozhod-
nout, že pro tento objekt nebude stanovovat zónu
havarijního plánování a hasičský záchranný sbor
kraje nebude zpracovávat vnější havarijní plán.

(2) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí podle
odstavce 1 ministerstvu, hasičskému záchrannému
sboru kraje, dotčeným orgánům a dotčeným obcím.

(3) Jestliže se rozhodnutí krajského úřadu po-
dle odstavce 1 týká objektu, který se nachází v blíz-
kosti území sousedního státu, ministerstvo uvědomí
o tomto rozhodnutí tento sousední stát.
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HLAVA V

NOVÉ OBJEKTY

§ 31

(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový ob-
jekt nebo jeho část výstavbou nebo změnou užívání
dokončené stavby (dále jen „nový objekt“), zpracuje
za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na
zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží
je krajskému úřadu souběžně s podáním žádosti
o vydání územního rozhodnutí o umístění nového
objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního po-
volení nebo žádosti o dodatečné povolení stavby
v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, sta-
vebnímu úřadu podle stavebního zákona16). Pro
zpracování návrhu na zařazení a posouzení rizik zá-
važné havárie se použijí § 5 odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1
a 2 obdobně.

(2) Krajský úřad posoudí návrh na zařazení
předložený provozovatelem podle odstavce 1 a roz-
hodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do
skupiny B. Pro zařazení do skupiny A nebo do sku-
piny B se § 6 odst. 3 použije obdobně.

(3) Krajský úřad zajistí zpracování posudku
k posouzení rizik závažné havárie předloženého
provozovatelem podle odstavce 1 pověřenou práv-
nickou osobou. Při zpracování posudku k posouzení
rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19
obdobně, lhůta pro zpracování posudku však nesmí
být delší než 20 dnů; v odůvodněných, zejména slo-
žitých případech může být tato lhůta prodloužena,
nejdéle však o dalších 20 dnů.

§ 32

(1) Provozovatel nového objektu zařazeného
podle § 31 odst. 2 zpracuje bezpečnostní program
nebo bezpečnostní zprávu a jejich návrh předloží
ke schválení krajskému úřadu nejpozději 5 měsíců
před uvedením nového objektu do zkušebního pro-
vozu; v případě, že se zkušební provoz neprovádí,
provozovatel předloží návrh bezpečnostního pro-

gramu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení kraj-
skému úřadu ve stejné lhůtě před uvedením do uží-
vání podle stavebního zákona16).

(2) Provozovatel nesmí nový objekt uvést do
zkušebního provozu před nabytím právní moci roz-
hodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního
programu nebo bezpečnostní zprávy; v případě, že
se zkušební provoz neprovádí, provozovatel před-
loží pravomocné rozhodnutí krajského úřadu
o schválení bezpečnostního programu nebo bezpeč-
nostní zprávy k žádosti o vydání kolaudačního sou-
hlasu podle stavebního zákona16). Provozovatel ne-
smí nový objekt uvést do užívání bez pravomocného
rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu
nebo bezpečnostní zprávy.

(3) Provozovatel nového objektu zařazeného
do skupiny A nebo do skupiny B zpracuje plán fy-
zické ochrany a zašle jej krajskému úřadu a kraj-
skému ředitelství Policie České republiky na vědomí
nejpozději v den uvedení nového objektu do zkušeb-
ního provozu; v případě, že se zkušební provoz ne-
provádí, provozovatel zašle plán fyzické ochrany
krajskému úřadu a krajskému ředitelství Policie Čes-
ké republiky na vědomí nejpozději v den uvedení
nového objektu do užívání podle stavebního zá-
kona16).

(4) Provozovatel nového objektu zařazeného
do skupiny B zpracuje a ve lhůtě uvedené v od-
stavci 3 předloží krajskému úřadu a hasičskému zá-
chrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán a pod-
klady pro stanovení zóny havarijního plánování
a zpracování vnějšího havarijního plánu.

HLAVA VI

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ

HAVÁRIE

§ 33

(1) Provozovatel zajistí pojištění odpovědnosti
za škody vzniklé v důsledku závažné havárie (dále
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jen „pojištění odpovědnosti“)17) po celou dobu uží-
vání objektu, včetně etapy zkušebního provozu. Po-
jištění odpovědnosti sjedná provozovatel s pojistite-
lem oprávněným provozovat pojišťovací činnost po-
dle zákona o pojišťovnictví18).

(2) Provozovatel sjedná pojištění odpovědnosti

a) do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí krajského úřadu o schválení bezpečnost-
ního programu nebo bezpečnostní zprávy, nebo

b) před uvedením nového objektu do zkušebního
provozu; v případě, kdy se zkušební provoz ne-
provádí, provozovatel postupuje podle písme-
ne a).

(3) Výše limitu pojistného plnění sjednaného
provozovatelem musí odpovídat rozsahu možných
následků závažné havárie uvedených ve schváleném
bezpečnostním programu nebo schválené bezpeč-
nostní zprávě; v případě pojištění odpovědnosti sjed-
naného pro etapu zkušebního provozu podle od-
stavce 2 písm. b) musí výše limitu pojistného plnění
odpovídat rozsahu možných následků závažné havá-
rie stanovených na základě posouzení rizik závažné
havárie předloženého krajskému úřadu podle § 31
odst. 1.

(4) Provozovatel předloží krajskému úřadu
ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti
sjednaném podle odstavce 2 písm. a) a pojistky k evi-
denci a uložení do 30 dnů ode dne jejího uzavření;
v případě pojištění odpovědnosti sjednaného podle
odstavce 2 písm. b) předloží provozovatel ověřenou
kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti a pojistky
před zahájením zkušebního provozu. Pojistka musí
obsahovat údaje umožňující identifikaci objektu
a jeho provozovatele a musí na ní být uveden limit
pojistného plnění sjednaný v rozsahu stanoveném
v odstavci 3.

(5) Provozovatel bezodkladně písemně oznámí
krajskému úřadu každou změnu v pojištění odpo-
vědnosti nebo jeho zánik.

HLAVA VII

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Díl 1

Přístup veřejnosti k informacím

§ 34

(1) Každý se může na krajský úřad obrátit s žá-
dostí o poskytnutí informace o objektu zařazeném
do skupiny A nebo do skupiny B postupem stano-
veným zákonem o právu na informace o životním
prostředí19).

(2) Krajský úřad může za podmínek stanove-
ných zákonem o právu na informace o životním
prostředí11) poskytnutí požadované informace ode-
přít. Krajský úřad odepře poskytnout seznam
a schválenou bezpečnostní dokumentaci v rozsahu,
v němž do ní bylo veřejnosti odepřeno nahlédnutí
podle § 17 odst. 4.

§ 35

(1) Krajský úřad ve spolupráci s hasičským zá-
chranným sborem kraje a provozovatelem zpracuje
pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupi-
ny B jasně a srozumitelně formulovanou informaci
o nebezpečí závažné havárie, včetně možného do-
mino efektu, o preventivních bezpečnostních opatře-
ních a o žádoucím chování obyvatel v případě
vzniku závažné havárie podle zákona o právu na
informace o životním prostředí20). Tuto informaci
krajský úřad vždy zpřístupní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(2) Krajský úřad poskytne veřejnosti v zóně ha-
varijního plánování informaci zpracovanou podle
odstavce 1 pro objekt zařazený do skupiny B nej-
méně jednou za 5 let. Pokud se informace týká
objektu zařazeného do skupiny B určeného zároveň
podle § 7 odst. 1, krajský úřad zajistí poskytnutí této
informace rovněž provozovatelům všech budov
nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména
školských, zdravotnických a sociálních zařízení,
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a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního
plánování umístěny.

(3) Krajský úřad aktualizuje informaci zpraco-
vanou podle odstavce 1 po každé změně v objektu,
která může ovlivnit bezpečnost mimo objekt, ze-
jména po každé změně v objektu uvedené v § 8
odst. 1 nebo v § 14 odst. 2.

(4) V případech, kdy by následky závažné ha-
várie v okolí objektu zařazeného do skupiny B nebo
v důsledku domino efektu mohly přesáhnout hranice
státu, krajský úřad poskytne ministerstvu dostatečné
informace, aby sousední státy mohly případně uplat-
nit připomínky při zpracování změn bezpečnostní
zprávy, havarijních plánů nebo informace zpracová-
vané podle odstavce 1.

(5) Ministerstvo poskytuje státům, které by
mohly být dotčeny následky závažné havárie, infor-
mace zpracované a poskytnuté krajským úřadem.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a) náležitosti obsahu informace podle odstavce 1
a rozsah, ve kterém se zpracovává pro objekty
zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené
do skupiny B a

b) způsob poskytnutí informace zpracované podle
odstavce 1 pro objekt zařazený do skupiny B
veřejnosti.

Díl 2

Poskytování informací o vzniku
a dopadech závažné havárie

§ 36

Hlášení a konečná zpráva o vzniku
a dopadech závažné havárie

(1) Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kte-
rém došlo k závažné havárii,

a) bezodkladně ohlásí vznik závažné havárie pří-
slušnému krajskému úřadu, České inspekci ži-
votního prostředí, příslušnému operačnímu a in-
formačnímu středisku integrovaného záchran-
ného systému15) a dotčeným obcím a

b) zpracuje hlášení o vzniku závažné havárie a do-
ručí jej krajskému úřadu do 24 hodin od vzniku
závažné havárie.

(2) Provozovatel objektu, ve kterém došlo k zá-
važné havárii, zpracuje konečnou zprávu o vzniku

a dopadech závažné havárie, ve které uvede rovněž
nápravná opatření přijatá ke zmírnění následků zá-
važné havárie a preventivní opatření navrhovaná
k zabránění jejímu opakování.

(3) Provozovatel objektu, ve kterém došlo k zá-
važné havárii, nejpozději do 3 měsíců od vzniku zá-
važné havárie předloží návrh konečné zprávy
o vzniku a dopadech závažné havárie ke schválení
krajskému úřadu.

(4) Provozovatel objektu aktualizuje informace
obsažené v konečné zprávě o vzniku a dopadech zá-
važné havárie, jestliže další vyšetřování odhalí doda-
tečné skutečnosti, které mění tyto informace nebo
učiněné závěry. Aktualizované informace předloží
provozovatel bezodkladně ke schválení krajskému
úřadu.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a) náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné ha-
várie a způsob jeho zpracování a

b) náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku
a dopadech závažné havárie a způsob jejího
zpracování.

§ 37

Schvalování konečné zprávy o vzniku
a dopadech závažné havárie

(1) Krajský úřad rozhodne o schválení návrhu
konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havá-
rie.

(2) V případě, že návrh konečné zprávy
o vzniku a dopadech závažné havárie nesplňuje po-
žadavky tohoto zákona a právního předpisu přija-
tého k jeho provedení, zejména pokud jde o nápravná
opatření přijatá ke zmírnění následků závažné havá-
rie a preventivní opatření navrhovaná k zabránění
jejímu opakování, krajský úřad vyzve provozovatele
k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu
k jejich odstranění.

(3) Krajský úřad ve spolupráci s hasičským zá-
chranným sborem kraje zpracuje doporučení pro
provozovatele týkající se budoucích preventivních
opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě
o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou
vést ke zlepšení prevence závažné havárie.

(4) Krajský úřad může na základě konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie uložit
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provozovateli povinnost zajistit aktualizaci bezpeč-
nostního programu nebo bezpečnostní zprávy a tuto
aktualizaci předložit ke schválení krajskému úřadu
a stanovit k tomu lhůtu. Krajský úřad může rovněž
uložit provozovateli povinnost zajistit aktualizaci
vnitřního havarijního plánu a předložit ji krajskému
úřadu k evidenci a uložení a hasičskému záchran-
nému sboru kraje.

§ 38

Informace o vzniku a dopadech
závažné havárie

(1) Krajský úřad zpracuje a po projednání
v bezpečnostní radě kraje21) poskytne veřejnosti
v zóně havarijního plánování informaci o vzniku
a následcích závažné havárie a o nápravných opatře-
ních přijatých ke zmírnění jejích následků podle zá-
kona o právu na informace o životním prostředí20).
Krajský úřad vždy zpřístupní tuto informaci způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Krajský úřad bezodkladně doručí minister-
stvu a Ministerstvu vnitra hlášení o vzniku závažné
havárie podle § 36 odst. 1 písm. b) a rozhodnutí
o schválení konečné zprávy o vzniku a dopadech
závažné havárie podle § 37 odst. 1 včetně této
zprávy.

(3) Ministerstvo za účelem prevence a zmírnění
následků závažné havárie bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 1 roku od vzniku závažné havá-
rie, uvědomí Evropskou komisi (dále jen „Komise“)
o závažných haváriích splňující kritéria uvedená
v části I přílohy č. 3 k tomuto zákonu, a to v rozsahu
vyplývajícím z části II přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

HLAVA VIII

KONTROLA

§ 39

Orgány kontroly a předmět kontroly

(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty
práce, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady,
krajské hygienické stanice a hasičské záchranné
sbory krajů (dále jen „orgány integrované in-

spekce“), krajské úřady a Česká inspekce životního
prostředí.

(2) Kontrola vykonávaná podle tohoto zákona
zahrnuje veškeré činnosti prováděné s cílem ověřit
dodržování povinností stanovených tímto zákonem
nebo uložených na základě tohoto zákona.

(3) Předmětem kontroly vykonávané podle to-
hoto zákona jsou zejména

a) posouzení, zda informace obsažené v bezpeč-
nostním programu nebo bezpečnostní zprávě
odpovídají skutečným podmínkám v objektu,

b) opatření přijatá k prevenci vzniku závažné ha-
várie v objektu,

c) vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňují-
cích možné následky závažné havárie,

d) dodržování preventivních bezpečnostních opa-
tření uvedených v bezpečnostním programu
nebo bezpečnostní zprávě a ve vnitřním hava-
rijním plánu a

e) podklady pro stanovení zóny havarijního plá-
nování a zpracování vnějšího havarijního plánu
předložené krajskému úřadu a hasičskému zá-
chrannému sboru kraje.

(4) Předmětem kontroly vykonávané podle to-
hoto zákona nejsou plán fyzické ochrany a bezpeč-
nostní opatření přijatá k zajištění fyzické ochrany
objektu, které podléhají zvláštním kontrolám orga-
nizovaným krajským úřadem ve spolupráci s Policií
České republiky.

(5) Osoby vykonávající kontrolu podle tohoto
zákona se při jejím výkonu prokazují průkazem vy-
daným příslušným kontrolním orgánem, který je do-
kladem o jejich pověření ke kontrole.

§ 40

Plán kontrol

(1) Česká inspekce životního prostředí zpraco-
vává po projednání s krajskými úřady a orgány in-
tegrované inspekce návrh ročního plánu kontrol do-
držování tohoto zákona.

(2) Roční plán kontrol obsahuje

a) seznam provozovatelů objektů zařazených do
skupiny A nebo do skupiny B, u kterých bude
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kontrola prováděna, s uvedením objektů urče-
ných podle § 7 odst. 1 a objektů, u kterých mo-
hou zvýšit nebezpečí závažné havárie nebo její
následky konkrétní vnější zdroje rizika,

b) postupy pro běžné kontroly prováděné u jed-
notlivých provozovatelů objektů zařazených do
skupiny A nebo do skupiny B, včetně programu
těchto kontrol,

c) postupy pro mimořádné kontroly,

d) určení krajských úřadů a orgánů integrované
inspekce, které budou kontrolu provádět, a po-
pis zajištění spolupráce mezi nimi,

e) rozsah kontroly plnění obecných podmínek
prevence závažných havárií a

f) další zaměření kontroly podle druhu činnosti
jednotlivých provozovatelů objektů zařazených
do skupiny A nebo do skupiny B.

(3) Kontrola u provozovatele objektu zařaze-
ného do skupiny A se provádí nejméně jednou za
3 roky; kontrola u provozovatele objektu zařaze-
ného do skupiny B se provádí nejméně jednou za
rok.

(4) Česká inspekce životního prostředí může
stanovit četnost kontrol u jednotlivých provozova-
telů objektů zařazených do skupiny A nebo do sku-
piny B odchylně od odstavce 3, pokud vypracuje
roční plán kontrol na základě systematického posu-
zování nebezpečí závažné havárie u jednotlivých ob-
jektů. Při systematickém posuzování nebezpečí zá-
važné havárie u jednotlivých objektů se posuzují

a) jejich možné následky na lidské zdraví a životní
prostředí,

b) informace o výsledcích předešlých kontrol pro-
váděných u provozovatele objektu; Česká in-
spekce životního prostředí může v rámci syste-
matického posuzování nebezpečí závažné havá-
rie zohlednit rovněž výsledky kontrol provede-
ných u provozovatele objektu podle jiných
právních předpisů.

(5) Česká inspekce životního prostředí předloží
návrh ročního plánu kontrol ministerstvu ke schvá-
lení.

(6) Na základě ročního plánu kontrol schvále-
ného ministerstvem zpracuje Česká inspekce život-
ního prostředí programy běžných kontrol plánova-
ných u jednotlivých provozovatelů objektů zařaze-
ných do skupiny A nebo do skupiny B, včetně sta-

novení četnosti kontrol prováděných u jednotlivých
provozovatelů.

(7) Česká inspekce životního prostředí, krajské
úřady a orgány integrované inspekce jsou oprávněny
u provozovatele provést mimořádnou kontrolu
mimo roční plán kontrol za účelem prošetření pod-
nětů vzbuzujících důvodné podezření o závažném
porušování povinností stanovených tímto zákonem,
havárií, nehod a skoronehod nebo na základě po-
znatků vyplývajících z vlastní kontrolní činnosti.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
zpracování návrhu ročního plánu kontrol, způsob
stanovení termínů provádění kontrol, kritéria hod-
nocení výsledků systematického posuzování nebez-
pečí závažné havárie, postup při projednávání ná-
vrhu ročního plánu kontrol a při jeho schvalování.

§ 41

Zpráva o kontrole

(1) Krajský úřad a orgány integrované inspekce
zpracují informaci o výsledku kontroly prováděné
podle tohoto zákona a tuto informaci předloží České
inspekci životního prostředí.

(2) Česká inspekce životního prostředí zpracuje
zprávu o kontrole prováděné podle tohoto zákona
na základě informací obdržených od krajského
úřadu a orgánů integrované inspekce podle od-
stavce 1 a na základě vlastních zjištění.

(3) Česká inspekce životního prostředí pro-
jedná zprávu o kontrole s provozovatelem do
30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního
úkonu a do 15 dnů ode dne tohoto projednání
zprávu o kontrole zašle provozovateli, krajskému
úřadu a ministerstvu.

(4) Česká inspekce životního prostředí zpracuje
roční souhrnnou zprávu o kontrolách provedených
podle tohoto zákona a tuto zprávu zašle minister-
stvu.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a) náležitosti obsahu informace o výsledku kon-
troly, její strukturu a způsob jejího předložení
České inspekci životního prostředí a

b) náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její struk-
turu a způsob jejího zpracování.
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§ 42

Opatření k nápravě

(1) Krajský úřad na základě zprávy o kontrole
uloží provozovateli opatření k nápravě nedostatků
při plnění povinností uložených tímto zákonem
nebo na jeho základě. Krajský úřad může v rozhod-
nutí o uložení nápravného opatření stanovit pod-
mínky a lhůtu pro zjednání nápravy.

(2) V případě, že při kontrole prováděné podle
tohoto zákona byla zjištěna závažná porušení povin-
ností uložených tímto zákonem nebo na jeho zá-
kladě, provede se u provozovatele do 6 měsíců od
ukončení kontroly další kontrola.

HLAVA IX

VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 43

Orgány veřejné správy

Státní správu na úseku prevence závažných ha-
várií v objektech vykonávají

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo vnitra,

c) Český báňský úřad a obvodní báňské úřady,

d) Česká inspekce životního prostředí,

e) krajské úřady,

f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspekto-
ráty práce,

g) hasičské záchranné sbory krajů a

h) krajské hygienické stanice.

Ministerstvo

§ 44

(1) Ministerstvo

a) je ústředním správním úřadem na úseku pre-
vence závažných havárií podle tohoto zákona,

b) vykonává vrchní státní dozor na úseku státní
správy vykonávané podle tohoto zákona,

c) přezkoumává správní rozhodnutí vydaná podle
tohoto zákona Českou inspekcí životního pro-
středí a krajskými úřady,

d) pověří právnickou osobu zřízenou Minister-
stvem práce a sociálních věcí, která plní úkoly

odborného pracoviště pro prevenci závažných
havárií, zpracováváním posudků návrhu bez-
pečnostní dokumentace a posudků k posouzení
rizik závažné havárie,

e) zpracovává a vede souhrnnou evidenci proto-
kolů o nezařazení, návrhů na zařazení, návrhů
na změnu zařazení, bezpečnostních programů,
bezpečnostních zpráv, zpráv o posouzení bez-
pečnostních zpráv, hlášení o vzniku závažné ha-
várie, konečné zprávy o vzniku a dopadech zá-
važné havárie a rozhodnutí týkajících se těchto
dokumentů,

f) na základě roční souhrnné zprávy o kontrolách
provedených podle tohoto zákona informuje
mezinárodní organizace a sousední státy podle
vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána,

g) informuje Komisi a ostatní členské státy Evrop-
ské unie v souladu s předpisy Evropské unie
v oblasti prevence závažných havárií.

(2) Ministerstvo může předložit Komisi k po-
souzení oznámení, že určitá nebezpečná látka ne-
představuje nebezpečí závažné havárie. V oznámení
ministerstvo uvede informace potřebné k posouzení
vlastností této nebezpečné látky, které působí její ne-
bezpečnost pro zdraví, fyzikální nebezpečnost a ne-
bezpečnost pro životní prostředí; tyto informace sta-
noví příloha č. 4 k tomuto zákonu.

(3) Ministerstvo může oznámení podle od-
stavce 2 předložit Komisi na základě podnětu pro-
vozovatele. Takový podnět musí být odůvodněn
a musí obsahovat informace potřebné k posouzení
vlastností této nebezpečné látky, které působí její ne-
bezpečnost pro zdraví, fyzikální nebezpečnost a ne-
bezpečnost pro životní prostředí podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu.

§ 45

(1) Informační systém prevence závažných ha-
várií (dále jen „informační systém“) je veřejným in-
formačním systémem veřejné správy, který slouží ke
shromažďování údajů o objektech a souvisejících
skutečnostech.

(2) Správcem a provozovatelem informačního
systému je ministerstvo. Ministerstvo může provo-
zováním informačního systému pověřit právnickou
osobu, kterou pověřuje zpracováváním posudků ná-

Sbírka zákonů č. 224 / 2015Částka 93 Strana 2779



vrhu bezpečnostní dokumentace a posudků k posou-
zení rizik závažné havárie.

(3) V informačním systému se vedou tyto
údaje:

a) rejstřík objektů, včetně informací o jejich pro-
vozovatelích, činnostech a nebezpečných lát-
kách v nich umístěných a dokumentaci zpraco-
vávané na základě tohoto zákona,

b) registr závažných havárií,

c) registr plánovaných a provedených kontrol,

d) prostorová data o objektech a jejich bezpro-
středním okolí,

e) informace zpracovávané pro objekty zařazené
do skupiny A nebo do skupiny B podle § 35
odst. 1.

(4) Uživateli informačního systému využívají-
cími údaje v něm vedené jsou orgány veřejné správy
vykonávající státní správu na úseku prevence závaž-
ných havárií, provozovatelé, uživatelé objektu a ve-
řejnost.

§ 46

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

a) plní funkci kontaktního místa pro oznamování
závažné havárie podle vyhlášených mezinárod-
ních smluv, kterými je Česká republika vázána,

b) určuje, který krajský úřad stanoví zónu havarij-
ního plánování, pokud se objekt, ve kterém je
umístěna nebezpečná látka, nachází ve správním
obvodu dvou nebo více krajů a příslušné krajské
úřady se nedohodly, který z nich stanoví zónu
havarijního plánování a

c) eviduje a ukládá hlášení o vzniku závažné havá-
rie a konečnou zprávu o vzniku a dopadech zá-
važné havárie.

§ 47

Český báňský úřad a obvodní báňské úřady

(1) Český báňský úřad zajišťuje koordinaci
mezi obvodními báňskými úřady a ostatními orgány
integrované inspekce.

(2) Obvodní báňský úřad je dotčeným orgánem
na úseku prevence závažných havárií a zajišťuje

a) odbornou technickou podporu při posuzování

a hodnocení úplnosti a odborné správnosti do-
kumentů zpracovaných podle § 10, 12 a 13,

b) plnění úkolů orgánu integrované inspekce podle
§ 39 odst. 2.

§ 48

Česká inspekce životního prostředí

(1) Česká inspekce životního prostředí zajišťuje
organizaci kontrol prováděných podle tohoto zá-
kona a koordinuje jejich provádění.

(2) Orgány integrované inspekce v rozsahu své
působnosti provádějí kontrolu podle tohoto zákona
v termínu projednaném s Českou inspekcí životního
prostředí.

§ 49

Krajské úřady

(1) Krajské úřady zasílají ministerstvu návrhy
a jiné dokumenty předkládané jim provozovatelem
podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týka-
jících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a infor-
mace zpracovávané pro objekty zařazené do skupi-
ny A nebo do skupiny B podle § 35 odst. 1.

(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na
úseku prevence závažných havárií při projednávání
územně plánovací dokumentace, v územním řízení,
popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění
stavby podle stavebního zákona16), pokud je jeho
předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo
do skupiny B.

(3) Krajský úřad vydá na základě posouzení ri-
zik závažné havárie a jeho posudku závazné stano-
visko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí
v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení
o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném
povolení stavby podle stavebního zákona16) v pří-
padě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž
stanoví podmínky pro umístění nového objektu
nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo uží-
vání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.

(4) Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu
cíle prevence závažných havárií a omezení jejich ná-
sledků při

a) umístění nových objektů,

b) provádění změn existujících objektů a

c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty
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a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi na-
vštěvovanými veřejností, hlavními dopravními
trasami, rekreačními oblastmi a územími chrá-
něnými podle jiných právních předpisů22), a to
při územním plánování podle stavebního zá-
kona16).

(5) U existujících objektů zajišťuje krajský úřad
v případě potřeby přijetí dodatečných opatření sou-
visejících s cílem snižovat riziko vzniku závažné ha-
várie.

(6) Krajský úřad rozhodne o zákazu užívání
objektu nebo jeho částí, pokud opatření přijatá pro-
vozovatelem k prevenci závažných havárií a omezení
jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní
prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě
uložených provozovateli podle § 42 odst. 1, mají
vážné nedostatky. Krajský úřad rozhodne o zákazu
užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel
prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zá-
konem nebo na jeho základě ve stanovených lhůtách
a na požadované odborné úrovni a pokud v důsledku
toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života
a zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda
na majetku nebo k nim již došlo.

§ 50

Poskytování údajů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České re-
publiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní
správu na úseku prevence závažných havárií

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel,

b) údaje z informačního systému evidence obyva-
tel,

c) údaje z informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí do-
šlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

d) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky,

e) počátek pobytu, popřípadě datum skončení po-
bytu na území České republiky.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.
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HLAVA X

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 51

(1) Provozovatel nebo uživatel objektu se do-
pustí správního deliktu tím, že

a) nezpracuje seznam podle § 3 odst. 2 písm. a)
nebo § 55 odst. 7,

b) nepřezkoumá seznam podle § 55 odst. 4 nebo 6,

c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 55 odst. 7 ne-
zpracuje protokol o nezařazení nebo tento pro-
tokol neuchová,

d) v rozporu s § 4 odst. 2 nebo § 55 odst. 6 neza-
jistí aktualizaci protokolu o nezařazení,

e) nepředloží protokol o nezařazení nebo jeho ak-
tualizaci ve stanovené lhůtě krajskému úřadu
podle § 4 odst. 3 nebo § 55 odst. 6,

f) neposkytne údaje nutné pro řízení rizika v ob-
jektech určených krajským úřadem podle § 7
odst. 1 v rámci vzájemné výměny údajů podle
§ 7 odst. 3,

g) neohlásí vznik závažné havárie podle § 36
odst. 1 písm. a), nebo

h) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) nezpracuje
hlášení o vzniku závažné havárie nebo toto hlá-
šení nedoručí krajskému úřadu ve stanovené
lhůtě.

(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu
tím, že

a) v rozporu s § 5 odst. 3, § 31 odst. 1 nebo § 55
odst. 6 nebo 7 nepředloží návrh na zařazení ve
stanovené lhůtě krajskému úřadu,

b) v rozporu s § 8 odst. 1 nebo § 55 odst. 5
písm. a) nepředloží návrh na změnu zařazení
ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nebo neu-
vědomí krajský úřad o připravovaném návrhu
na změnu zařazení,

c) v rozporu s § 9 odst. 1, § 31 odst. 1 nebo § 55
odst. 5 písm. a) neprovede posouzení rizik zá-
važné havárie,

d) nepředloží posouzení rizik závažné havárie ve
stanovené lhůtě krajskému úřadu podle § 31
odst. 1,

e) v rozporu s § 21 odst. 1 nebo § 32 odst. 3 ne-
zpracuje plán fyzické ochrany,

f) nezašle plán fyzické ochrany krajskému úřadu
nebo krajskému ředitelství Policie České repu-
bliky ve stanovené lhůtě podle § 21 odst. 3 nebo
§ 32 odst. 3,

g) v rozporu s § 22 odst. 1 nepřijme nebo nezajistí
bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu
objektu,

h) neprovede funkční zkoušky bezpečnostních
opatření podle § 22 odst. 2,

i) uvede nový objekt do zkušebního provozu
nebo do užívání v rozporu s § 32 odst. 2,

j) nezajistí pojištění odpovědnosti podle § 33
odst. 1,

k) nesjedná pojištění odpovědnosti ve lhůtě podle
§ 33 odst. 2 nebo jej sjedná v rozporu s § 33
odst. 3,

l) nepředloží krajskému úřadu ve stanovené lhůtě
ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpověd-
nosti nebo pojistky podle § 33 odst. 4,

m) neoznámí krajskému úřadu změny v pojištění
odpovědnosti nebo jeho zánik podle § 33
odst. 5,

n) nezpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopa-
dech závažné havárie podle § 36 odst. 2,

o) nepředloží návrh konečné zprávy o vzniku a do-
padech závažné havárie krajskému úřadu ke
schválení ve stanovené lhůtě podle § 36 odst. 3,

p) v rozporu s § 36 odst. 4 neaktualizuje informace
obsažené v konečné zprávě o vzniku a dopadech
závažné havárie nebo tyto aktualizované infor-
mace nepředloží krajskému úřadu ke schválení,

q) v rozporu s § 37 odst. 2 neodstraní ve stanovené
lhůtě nedostatky návrhu konečné zprávy
o vzniku a dopadech závažné havárie, nebo

r) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou
rozhodnutím krajského úřadu o opatření k ná-
pravě podle § 42 odst. 1.

(3) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny A se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32
odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje
bezpečnostní program,

b) nepředloží návrh bezpečnostního programu ve
stanovené lhůtě krajskému úřadu ke schválení
podle § 10 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1
nebo § 55 odst. 5 písm. b),
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c) v rozporu s § 11 odst. 1 nepřezkoumá bezpeč-
nostní program, nepořídí o tomto přezkumu
záznam, tento záznam neuchová nebo jeho stej-
nopis nezašle krajskému úřadu,

d) v rozporu s § 11 odst. 2, § 14 odst. 2, § 37
odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci
bezpečnostního programu nebo nepředloží tuto
aktualizaci krajskému úřadu ke schválení, nebo

e) nepostupuje v souladu s bezpečnostním progra-
mem podle § 15 odst. 1,

f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměst-
nance a jiné osoby, které se s jeho vědomím
zdržují v objektu, s bezpečnostním programem.

(4) Provozovatel objektu zařazeného do sku-
piny B se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32
odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje
bezpečnostní zprávu,

b) nepředloží návrh bezpečnostní zprávy ve stano-
vené lhůtě krajskému úřadu ke schválení podle
§ 12 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55
odst. 5 písm. b),

c) nezajistí posouzení bezpečnostní zprávy, ne-
zpracuje zprávu o posouzení bezpečnostní
zprávy nebo tuto zprávu nepředloží krajskému
úřadu ke schválení podle § 13 odst. 1,

d) v rozporu s § 14 odst. 2 nebo 3, § 37 odst. 4
nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci bezpeč-
nostní zprávy nebo nepředloží tuto aktualizaci
krajskému úřadu ke schválení,

e) nepostupuje v souladu s bezpečnostní zprávou
podle § 15 odst. 1,

f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměst-
nance a jiné osoby, které se s jeho vědomím
zdržují v objektu, s bezpečnostní zprávou,

g) v rozporu s § 23 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55
odst. 5 písm. b) nezpracuje vnitřní havarijní
plán,

h) nepředloží vnitřní havarijní plán ve stanovené
lhůtě krajskému úřadu a hasičskému záchran-
nému sboru kraje podle § 23 odst. 6, § 32
odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b),

i) nepostupuje v souladu s vnitřním havarijním
plánem podle § 24 odst. 1,

j) neprověří vnitřní havarijní plán podle § 25
odst. 1,

k) v rozporu s § 25 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55
odst. 4 nezajistí aktualizaci vnitřního havarij-
ního plánu,

l) nepředloží aktualizaci vnitřního havarijního
plánu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu a ha-
sičskému záchrannému sboru kraje podle § 25
odst. 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4,

m) v rozporu s § 27 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55
odst. 5 písm. b) nezpracuje podklady pro stano-
vení zóny havarijního plánování a zpracování
vnějšího havarijního plánu, nebo

n) nepředloží podklady pro stanovení zóny hava-
rijního plánování a zpracování vnějšího havarij-
ního plánu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu
a hasičskému záchrannému sboru podle § 27
odst. 3, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b).

(5) Provozovatel nebo uživatel objektu se do-
pustí správního deliktu tím, že v řízeních o zařazení
objektu do skupiny A nebo do skupiny B, o změně
zařazení objektu do příslušné skupiny nebo o vyřa-
zení objektu ze skupiny A nebo ze skupiny B,
o schválení návrhu bezpečnostní dokumentace nebo
návrhu zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
uvede nepravdivý nebo neúplný údaj nebo požado-
vaný údaj zatají.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) až e) nebo písm. g) nebo h)
nebo odstavce 2 písm. n) až q),

b) 700 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. c) nebo d) nebo písm. j) až m),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. f) nebo odstavce 2 písm. a) ne-
bo b) nebo písm. e) až i),

d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. r) nebo odstavců 3 až 5.

§ 52

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k zá-
važnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.
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(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let
ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává krajský úřad, s výjimkou
správních deliktů podle § 51 odst. 3 písm. e), § 51
odst. 4 písm. e) a i), které projednává Česká inspekce
životního prostředí.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o od-
povědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Po-
kutu vybírá orgán, který ji uložil.

(7) Pokuty uložené Českou inspekcí životního
prostředí jsou příjmem rozpočtu Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky. Pokuty uložené
krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, je-
hož úřad pokutu uložil.

HLAVA XI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ,
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

§ 53

Společná ustanovení

(1) Náklady spojené se zpracováním posudku
návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku
k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj.

(2) Působnosti stanovené krajskému úřadu
tímto zákonem jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 54

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9
odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13
odst. 3, § 18 odst. 5, § 19 odst. 6, § 23 odst. 8, § 27
odst. 4, § 35 odst. 6, § 36 odst. 5, § 40 odst. 8 a § 41
odst. 5.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vy-
hlášku k provedení § 21 odst. 5.

(3) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k prove-
dení § 28 odst. 3 a § 29 odst. 5.

§ 55

Přechodná ustanovení

(1) Objekty zařazené do skupiny A nebo do
skupiny B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebez-
pečnými chemickými látkami nebo chemickými pří-
pravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci zá-
važných havárií), ve znění účinném přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se považují za objekty
zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle
tohoto zákona.

(2) Rozhodnutí vydaná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 59/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná
podle tohoto zákona.

(3) Řízení zahájená podle zákona č. 59/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se do-
končí podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Provozovatel přezkoumá seznam zpraco-
vaný podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zajistí
a předloží krajskému úřadu aktualizaci návrhu na
zařazení a bezpečnostního programu nebo bezpeč-
nostní zprávy a zajistí a předloží krajskému úřadu
a hasičskému záchrannému sboru kraje aktualizaci
vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stano-
vení zóny havarijního plánování a pro zpracování
vnějšího havarijního plánu do 1. června 2016, pokud
tyto dokumenty zpracované podle dosavadních
právních předpisů nesplňují požadavky tohoto zá-
kona a podmínky pro zařazení objektu do skupi-
ny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona se
nemění.

(5) Zjistí-li provozovatel na základě přezkumu
seznamu zpracovaného podle zákona č. 59/2006 Sb.,
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ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, provedeného podle odstavce 4, že se
mění podmínky pro zařazení objektu do skupi-
ny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 ne-
bo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží krajskému
úřadu

a) návrh na změnu zařazení a posouzení rizik zá-
važné havárie do 1 roku ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona a

b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní
zprávu a krajskému úřadu a hasičskému zá-
chrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán
a podklady pro stanovení zóny havarijního plá-
nování a pro zpracování vnějšího havarijního
plánu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která užívá objekt podle zákona č. 59/2006 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, přezkoumá seznam zpracovaný podle zá-
kona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a zajistí aktualizaci
protokolu o nezařazení zpracovaného podle zákona
č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, pokud nesplňuje poža-
davky tohoto zákona, a aktualizovaný protokol o ne-
zařazení, pokud jsou splněny podmínky uvedené
v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží krajskému
úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Zjistí-li právnická nebo podnikající fyzická
osoba na základě přezkumu seznamu provedeného
podle věty první, že splňuje podmínky pro zařazení
objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené
v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a před-
loží krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále po-
stupuje podle odstavce 5 písm. b) obdobně.

(7) Uživatel objektu, na který se nevztahoval
zákon č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje seznam
podle tohoto zákona a zjistí-li na jeho základě, že
jsou splněny podmínky pro zařazení objektu do
skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1
nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží krajskému
úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona a dále postupuje podle od-
stavce 5 písm. b) obdobně. Zjistí-li na základě se-
znamu, že nejsou splněny podmínky pro zařazení
objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené

v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje pro-
tokol o nezařazení podle tohoto zákona a, pokud
jsou splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto
zákona, předloží jej krajskému úřadu do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 56

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných ha-
várií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými pří-
pravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením čin-
nosti okresních úřadů, ve znění pozdějších před-
pisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

2. Část sedmá zákona č. 362/2007 Sb., kterým se
mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony, ve znění zákona č. 466/2001 Sb.

3. Část sto sedmdesátá první zákona č. 227/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech.

4. Část sto šedesátá třetí zákona č. 281/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu.

5. Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemic-
kými látkami nebo chemickými přípravky
a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zá-
kona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení někte-
rých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů.

6. Část druhá zákona č. 61/2014 Sb., kterým se
mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických lát-
kách a chemických směsích a o změně některých
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zákonů (chemický zákon), ve znění zákona
č. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

7. Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole ne-
bezpečných látek.

8. Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro
vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu
a způsobu vypracování vnějšího havarijního
plánu.

9. Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví roz-
sah a obsah bezpečnostních opatření fyzické
ochrany objektu nebo zařízení zařazených do
skupiny A nebo do skupiny B.

10. Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu
zpracování hlášení o závažné havárii a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

11. Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech sy-
stému prevence závažných havárií.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních
poplatcích

§ 57

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona
č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona

č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/
/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/
/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/
/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/
/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/
/2015 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se za polož-
ku 101 vkládá nová položka 102, která včetně po-
známky pod čarou č. 80 zní:
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„Položka 102

1. Přijetí žádosti o schválení80)

a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií Kč 40 000

b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií Kč 20 000

c) návrhu bezpečnostní zprávy Kč 60 000

d) aktualizace bezpečnostní zprávy Kč 30 000

e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy Kč 15 000

2. Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona
o prevenci závažných havárií80) Kč 25 000

80) 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).“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 58

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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Příloha č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 224/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k zákonu č. 224/2015 Sb.
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Příloha č. 4 k zákonu č. 224/2015 Sb.
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225

VYHLÁŠKA

ze dne 28. srpna 2015

o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu
zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 54 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci zá-
važných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými 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), (dále jen „zákon“)
k provedení § 21 odst. 5 zákona:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje:

a) požadavky na rozsah analýzy možností ne-
oprávněných činností a provedení případného
útoku na objekt,

b) kategorie a povahu režimových opatření,

c) požadavky na zajištění fyzické ostrahy,

d) kategorie technických prostředků a jejich vyme-
zení a

e) způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opa-
tření přijímaných v objektu.

§ 2

Požadavky na rozsah analýzy možností
neoprávněných činností a provedení

případného útoku na objekt

[K § 21 odst. 5 písm. a) zákona]

Analýza možností neoprávněných činností
a provedení případného útoku na objekt zahrnuje
alespoň posouzení

a) předmětu činnosti provozovatele,

b) interních předpisů provozovatele,

c) organizační a personální struktury provozova-
tele,

d) technického a technologického vybavení provo-
zovatele,

e) stavebního řešení objektu nebo zařízení,

f) rozsahu a struktury dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů a

g) hrozeb vyplývajících z celospolečenské situace
a jejího vývoje a z mimořádných událostí.

§ 3

Kategorie a povaha režimových opatření

[K § 21 odst. 5 písm. b) zákona]

(1) Režimová opatření jsou podle jejich povahy
stálá nebo doplňková.

(2) Režimová opatření stálá zahrnují alespoň

a) vymezení části objektu nebo zařízení nebo
území, kde se uplatňují požadavky fyzické
ochrany,

b) vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních
prostředků v pracovní a mimopracovní době,
včetně určení vstupů a vjezdů a vyloučení osob
a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví
a život osob, způsobit škodu na majetku nebo
životním prostředí nebo ohrozit bezpečnost ob-
jektu,

c) způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu
osob a vjezdu vozidel, který umožňuje jejich
jednoznačnou identifikaci,

d) vymezení objektů nebo zařízení nebo jejich
částí, do kterých je povolen vstup pouze opráv-
něným osobám,

e) způsob vedení a uchovávání evidence o vnášení
a vynášení věcí, vjíždění a vyjíždění vozidel,
vstupu a odchodu osob a způsob jejich kon-
troly,

f) postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu
věcí a způsob jejich ochrany před krádežemi,
poškozováním a znehodnocením,

g) provozní režim, kterým se zabezpečuje plynu-
lost a bezpečnost provozu při mimořádných
událostech, a

h) režim manipulace s klíči, identifikačními kar-
tami s magnetickou stopou nebo čipem a jinými
prostředky užívanými pro ovládání zámkových
mechanismů.

(3) Režimová opatření doplňková zahrnují opa-
tření a postupy pro mimořádné události, zejména

a) omezení vstupů do objektu a zařízení na přesně
stanovené období pro definovaný okruh osob,

b) dočasné zablokování určených průchodů,
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c) vyžadování zvýšené identity osob,

d) periodické kontroly objektů a

e) dostupnost bezpečnostních pracovníků.

§ 4

Požadavky na zajištění fyzické ostrahy

[K § 21 odst. 5 písm. c) zákona]

Fyzická ostraha zahrnuje alespoň
a) způsob zabezpečení střežení objektu nebo za-
řízení, zejména smluvně bezpečnostními služ-
bami nebo vlastními zaměstnanci,

b) způsob provádění fyzické ostrahy, zejména na
pevném stanovišti, obchůzkou nebo kombino-
vaným způsobem,

c) rozsah střežení objektu nebo zařízení, zejména
celého objektu nebo zařízení nebo jeho části a

d) postup fyzické ostrahy v případě mimořádné
události v objektu nebo zařízení.

§ 5

Kategorie technických prostředků
a jejich vymezení

[K § 21 odst. 5 písm. d) zákona]

(1) Technickými prostředky jsou mechanické
zábranné prostředky a elektronické sledovací a po-
plachové prostředky.

(2) Mechanické zábranné prostředky zahrnují
zejména oplocení, mříže, rolety nebo zámky v tako-
vém rozsahu a s takovými technickými parametry,
aby vytvořily systém zábran, které budou svou kon-

strukcí a mechanickou odolností splňovat bezpeč-
nostní funkce stanovené českými technickými nor-
mami.

(3) Elektronické sledovací a poplachové pro-
středky zahrnují zejména kamerové a přístupové sy-
stémy, elektrickou požární signalizaci, poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy, zařízení pro de-
tekci nebezpečných plynů a par, zařízení omezující
rozsah úniku nebezpečných látek, zvláštní technická
opatření proti neoprávněné manipulaci nebo systém
rychlé odstávky objektu nebo zařízení v takovém
rozsahu, aby byla vytvořena ochrana osob a před-
mětů, která umožní včasný a účinný zákrok v naru-
šeném objektu nebo zařízení.

§ 6

Způsob stanovení rozsahu bezpečnostních
opatření přijímaných v objektu

[K § 21 odst. 5 písm. e) zákona]

Bezpečnostní opatření podle § 3 až 5 se v ob-
jektu nebo zařízení uskutečňují na základě výsledků
analýzy možností neoprávněných činností a prove-
dení útoku na objekty nebo zařízení v takovém roz-
sahu, aby byla zajištěna účinná ochrana objektu před
neoprávněnými činnostmi a před útokem.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2015.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2015

o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení
a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 54 odst. 3
zákona 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), (dále jen „zákon“):

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje

a) zásady pro vymezení zóny havarijního pláno-
vání a postupu při jejím vymezení a

b) náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu
a jeho strukturu.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) parametrem L minimální vzdálenost výchozí
hranice zóny havarijního plánování od zařízení,

b) typovým scénářem zjednodušený průběh zá-
važné havárie, při jehož realizaci může dojít
k smrtelným nebo nevratným účinkům na
zdraví nechráněných osob,

c) modifikačním faktorem číselná hodnota, která
charakterizuje nebezpečnost látky nebo sku-
piny látek shodné klasifikace a očekávané ná-
sledky podle typového scénáře,

d) efektivním množstvím hodnota získaná vynáso-
bením množství látky v zařízení modifikačním
faktorem, která se použije k odečtu na grafu
příslušného typového scénáře.

§ 3

Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování

(1) Zóna havarijního plánování se vymezuje

jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarij-
ního plánování (dále jen „vnější hranice“) s výjimkou
území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán.

(2) Výchozí hranice zóny havarijního plánování
(dále jen „výchozí hranice“) se vymezuje jako mini-
mální oblast, ve které se v případě realizace typového
scénáře uplatní opatření ochrany obyvatelstva.

(3) Vnější hranice se stanovuje z výchozí hra-
nice jako výsledná hranice zóny havarijního pláno-
vání stanovená v § 5.

(4) Výchozí hranicí se rozumí hranice pro sta-
novení vnější hranice zóny havarijního plánování
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Určení výchozí hranice

(1) Výchozí hranice se určí

a) jako kružnice soustředná s nejmenší kružnicí
opsanou kolem půdorysného průmětu objektu
nebo zařízení, přičemž podkladem pro určení
jejího poloměru je parametr L stanovený podle
přílohy č. 1 k této vyhlášce; vzor je uveden na
obrázku č. 1 a č. 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) jako ohraničení plochy vymezené vzdáleností
parametru L na obě strany od osy potrubí v pří-
padě, že je zařízením potrubí, přičemž podkla-
dem pro určení vzdálenosti je parametr L sta-
novený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; vzor
je uveden na obrázku č. 3 v příloze č. 1 k této
vyhlášce,

c) s použitím nejvyšší hodnoty parametru L, za-
hrnuje-li zařízení různé nebezpečné látky nebo
umožňuje-li hodnotit různé typové scénáře;
vzor je uveden na obrázku č. 4 v příloze č. 1
k této vyhlášce,

d) zvětšením parametru L o poloměr nejmenší
kružnice opsané kolem půdorysného průmětu
zařízení, pokud je tento poloměr větší nebo ro-
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ven 1/5 parametru L; vzor je uveden na obrázku
č. 5 v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e) pro povrchové technologie podzemních zásob-
níků plynu a provozní sondy podzemních zá-
sobníků plynu v přirozených vrstvách, vodo-
nosných vrstvách a kavernách podle přílohy
č. 1 k této vyhlášce a takto stanovené parame-
try L na území jednoho chráněného území pro
zvláštní zásahy do zemské kůry jsou u jednoho
provozovatele považovány za jednu zónu hava-
rijního plánování; vzor je uveden na obrázku
č. 6 v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

f) jako hranice sjednocení více půdorysných ploch
určených podle písmen a) až e), nachází-li se ve
společném vymezeném prostoru více zařízení
jednoho nebo více provozovatelů; vzor je uve-
den na obrázku č. 7 v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

(2) Je-li výchozí hranice shodná nebo menší než
plocha území objektu, pro které provozovatel zpra-
covává vnitřní havarijní plán, zóna havarijního plá-
nování se nestanovuje.

§ 5

Postup při stanovení vnější hranice

(1) Vnější hranice se stanoví z výchozí hranice
úpravou podle urbanistických, terénních, demogra-
fických nebo klimatických poměrů, případně dalších
faktorů hodných zřetele, s tím, že se přihlíží k mož-
nosti domino efektu. Při úpravě se zohlední po-
stupně tyto zásady

a) vnější hranice musí být stanovena tak, aby

1. zohlednila podmínky, které mohou ovlivnit
rozptyl nebezpečné látky, šíření tepla nebo
tlakové vlny, a

2. nedělila jednotlivé domy ani obytné celky,
nebo obydlená území dělila s ohledem na
charakter a intenzitu ohrožení a plánovaná
opatření ochrany obyvatelstva a

b) vnější hranice sleduje části hranic správních
území, případně hranic pozemků, pokud nelze
použít hranici správního území či hranici po-
zemku, vnější hranice respektuje přirozené hra-
nice, jako jsou vodní toky, silnice, dálnice nebo
železniční tratě.

(2) Zóna havarijního plánování se vyznačuje do
mapového podkladu v měřítku přiměřeném účelu

využití mapového podkladu nebo elektronicky
v geografickém informačním systému a zpřístupňuje
veřejnosti prostřednictvím krajského geoportálu.

§ 6

Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu
a jeho struktura

(1) Náležitosti obsahu vnějšího havarijního
plánu a jeho struktura jsou uvedeny v příloze č. 2
k této vyhlášce.

(2) Podkladem pro vypracování vnějšího hava-
rijního plánu jsou

a) vymezená zóna havarijního plánování,

b) podklady vypracované provozovatelem objektu
zařazeného do skupiny B, zejména bezpeč-
nostní zpráva a další podklady od provozova-
tele,

c) dílčí podklady poskytnuté dotčenými orgány
veřejné moci a

d) vyjádření veřejnosti a dotčených obcí k jeho ná-
vrhu.

(3) Hasičský záchranný sbor kraje si může, je-li
to nezbytné pro vypracování vnějšího havarijního
plánu, vyžádat další podklady.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Zóny havarijního plánování vymezené po-
dle vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro
vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu
a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu,
se považují po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky za zóny havarijního plánování
vymezené podle této vyhlášky.

(2) Vnější havarijní plány zpracované podle vy-
hlášky č. 103/2006 Sb. se po dobu 30 měsíců ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky považují za vnější ha-
varijní plány podle této vyhlášky.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2015.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 226/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 226/2015 Sb.
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