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Úvod 

 

Průmyslová revoluce přinesla výrazný posun v organizaci práce, nárůst výroby, 

rozvoj řady nových technologií a využívání stále širšího spektra vstupních surovin. 

Negativem, které však tento trend s sebou přinesl, jsou neustále se zvyšující nároky 

kladené nejen na člověka, ale především na životní prostředí. Spolu s růstem počtu 

obyvatel naší planety se zvyšují  rapidně nároky na uspokojování našich potřeb, roste 

tak spotřeba energie a surovin a produkuje se stále větší množství odpadů. Průvodním 

jevem těchto činností je proces vnášení různých nepůvodních látek do prostředí, ve 

kterém žijeme. 

S ohledem na svůj charakter se podstatnou měrou na nežádoucích dopadech 

podílí bezesporu průmysl chemický a případně další průmyslová odvětví využívající 

jeho produktů. Řada vyspělých zemí, také Česká republika, vyrábí, skladuje a dopravuje 

velká množství průmyslových chemických látek, které jsou mnohdy velmi nebezpečné a 

mohou být v některých případech koncentrovány na určitých místech, jako jsou 

průmyslové zóny. 

Kromě znečištění životního prostředí nejrůznějšími nepůvodními látkami, 

pocházejícími z průmyslové činnosti člověka, zde v této souvislosti existuje ještě další 

výrazně negativní jev, kterým je riziko vzniku závažné havárie. Toto riziko a jeho 

možné následky však v běžném životě přímo nevnímáme. Riziko závažné havárie 

v souvislosti s průmyslovou činností však představuje ohrožení životů a zdraví nás 

samých, životního prostředí či majetku. Havárie, ke kterým došlo na našem území, 

naštěstí dosud neměly, ve srovnání se světem, katastrofální následky. I tak na území ČR 

dochází k haváriím v různých oborech, jako je především energetika, chemický průmysl 

a přeprava nebezpečných látek, které mohou mít za určitých podmínek nejen regionální, 

ale i přeshraniční účinky.  

Je tedy nesporné, že v přímé úměře s tempem růstu průmyslové výroby reálně 

existuje nebezpečí vzniku závažné průmyslové havárie. Mechanismem, který velikost 

rizika může významně ovlivnit, je prevence. Cílem prevence je vytvořit systém různých 

opatření, která by měla předcházet riziku vzniku závažné havárie, případně toto riziko 

co nejvíce eliminovat. Následky průmyslových havárií jsou velice často neodstranitelné  

a trvalé a ztráty na životním prostředí nenahraditelné. V tomto smyslu se prevence jeví 

jako nejvýznamnější nástroj eliminace těchto následků. Ani vytvořením efektivního 
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systému prevence však nelze haváriím absolutně zamezit. V takových případech je 

důležitá existence institutů, zabezpečujících efektivní zdolávání a likvidaci havárií a 

určujících vztahy odpovědnosti za odstraňování jejich následků. 

Základním nástrojem k vytvoření efektivního systému prevence, popř. systému 

odpovědnosti za zdolávání a odstraňování následků havárií, je právní řád. Jakožto 

státem vynutitelný systém nutného chování se jedná v této oblasti o nástroj nejúčinnější. 

Obecně v souvislosti s rozvojem environmentální legislativy a také v důsledku řady 

závažných průmyslových havárií ve světě v minulosti, došlo zejména na mezinárodním 

poli zhruba od 70. let minulého století k počátku vývoje legislativy týkající se prevence 

průmyslových havárií. V důsledku členství České republiky v EU, zejména 

prostřednictvím tvorby sekundárního komunitárního práva, dochází k vývoji a 

systematizaci právní úpravy v této oblasti i v našem vnitrostátním právním řádu. 

Základním cílem této práce je snaha postihnout komplexně problematiku 

průmyslových havárií z pohledu platné právní úpravy. Tento cíl v sobě zahrnuje v prvé 

řadě snahu o vymezení pojmu havárie a zhodnocení významu havárií z hlediska dopadů 

na životní prostředí a lidské zdraví. Práce vymezuje právní prameny vztahující se 

k problematice havárií, a to na mezinárodní, komunitární a vnitrostátní úrovni a 

analyzuje jejich vzájemné vazby a souvislosti. Na základě této analýzy se autor snaží 

identifikovat základní prvky právní úpravy havárií, a to v otázkách předcházení jejich 

vzniku, jejich zdolávání a odstraňování jejich následků. V otázce prevence je hlavním 

těžištěm práce prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými 

látkami. Vedle toho se práce snaží postihnout prevenci havárií z hlediska předpisů 

obsahujících obecnou úpravu prevence znečišťování životního prostředí nebo úpravu 

prevence jen ve vztahu k některým složkám životního prostředí. V další části práce je 

přiblížen význam a role krizové legislativy ve vztahu k likvidaci a zdolávání havárií. 

V otázce odstraňování následků havárií jsou analyzovány jednotlivé druhy 

odpovědnostních právních vztahů a možnosti jejich uplatnění v případě vypořádání se 

s následky havárií. 

Autor se snaží podat ucelený pohled na zkoumanou problematiku a všímá si 

spíše celkových souvislostí mezi jednotlivými instituty. Práce proto nezabíhá do 

podrobné analýzy některých dílčích otázek, které by si samy o sobě zasloužily větší 

pozornost a mohly být případně tématem pro samostatnou práci. 

Zkoumaná problematika je z hlediska věcného rozsahu značně široká. V praxi 

může docházet k mimořádným událostem různého charakteru, rozsahu, s různými 
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příčinami a následky. Tomu také odpovídá roztříštěná právní úprava této oblasti. V této 

souvislosti je třeba předeslat, že se tato práce zaměřuje zejména na otázky právní úpravy 

průmyslových (chemických) havárií. Radiačními haváriemi, na které se, vzhledem 

k jejich specifikům, vztahuje relativně komplexní samostatná právní úprava, a které by 

tak mohly být samostatným předmětem zkoumání, se zabývá pouze okrajově. 
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1. Pojem havárie 

 

 Pojem havárie je pojmem značně obecným a širokým, který může mít 

v konkrétním případě různý obsah a význam. Je proto problematické najít jednoduchou 

a jasnou definici tohoto pojmu. Jak v praxi, tak i v právních předpisech se většinou 

objevuje ve spojení s jinými pojmy a přívlastky, které havárii blíže specifikují. 

 Obecně můžeme havárii definovat jako nežádoucí mimořádnou, částečně nebo 

zcela neovládanou, časově a prostorově ohraničenou událost, která vznikla nebo jejíž 

vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s provozem technických zařízení, výrobou, 

užitím, skladováním, zneškodňováním nebo přepravou nebezpečných látek, která vede 

ke ztrátě života, poškození nebo ohrožení zdraví lidí, živých organismů či životního 

prostředí nebo k prokazatelné újmě na majetku.1 

 Vodní zákon2 v ustanovení § 40 chápe havárii jako mimořádné závažné zhoršení 

nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. O 

havárii jde vždy, dojde-li k takovému zhoršení či ohrožení jakosti vod ropnými látkami, 

zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady 

a dále v případech jakéhokoliv zhoršení nebo ohrožení jakosti vod v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

 Helsinská úmluva3 definuje ve svém článku 1 průmyslovou havárii jako 

událost vzniklou následkem nekontrolovatelného vývoje během jakékoli činnosti 

spojené s nebezpečnými látkami při jejich výrobě, používání, skladování, manipulaci, 

zneškodňování nebo (s určitými výjimkami) při jejich přepravě. 

 Zákon o prevenci závažných havárií4 ve svém ustanovení § 2 definuje závažnou 

havárii. Dle tohoto ustanovení je to mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, 

časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, 

která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo 

zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována 

                                                 
1 Mika, O. Průmyslové havárie. Nakladatelství TRITON s.r.o., Praha, 2003, str. 20. 
2 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
3 Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, č 58/2002 Sb.m.s. 
4 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky 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 závažných havárií). 
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nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a 

zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. 

Podle atomového zákona5 je radiační havárií událost, která má za následek 

nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné 

ozáření fyzických osob, a jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu 

obyvatelstva a životního prostředí. 

Vyhláška MŽP č. 352/2002 Sb.6 uvádí pojem havárie zdroje, který chápe jako 

nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise 

znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými 

postupy. 

Na základě výše uvedených legálních definic můžeme vymezit základní obecné 

znaky pojmu havárie. Jedná se primárně o událost, tedy výsledek určitého dění, událost 

zpravidla nahodilou a neovladatelnou, související s nakládáním s nebezpečnými 

látkami, jež způsobuje nepříznivé následky ve vztahu k lidskému zdraví, životnímu 

prostředí nebo majetku. Legální definici závažné havárie dle zákona o prevenci 

závažných havárií, která je pro tuto práci klíčová, můžeme ve srovnání s výše 

uvedeným zobecněním pojmu havárie považovat za dostatečně širokou, zahrnující 

široké spektrum případů. Tuto definici je však nutné chápat v souvislosti s působností 

příslušného zákona, která není univerzální (viz. další kapitoly). 

Prevencí průmyslové havárie se rozumí organizační a technická opatření nebo 

činnosti, jejichž cílem je předejít průmyslové havárii a vytvořit podmínky pro zajištění 

havarijní připravenosti.7 

Riziko průmyslové havárie vyjadřuje pravděpodobnost vzniku havárie a rozsah 

možných následků, které by mohly nastat během určitého období nebo za určitých 

okolností.8 

S problematikou havárií souvisí řada dalších pojmů a zákonných definic, které 

jsou osvětleny v dalších kapitolách. 

                                                 
5 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících 
látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování 
7 Mika, O. Průmyslové havárie. Nakladatelství TRITON s.r.o., Praha, 2003, str. 26. 
8 Tamtéž, str. 28. 
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2. Druhy havárií a jejich dopad na životní prostředí a lidské 

zdraví 

 

Průmyslová činnost přináší s pokrokem v uspokojování narůstajících potřeb 

lidstva i řadu negativních projevů. Jednou z nich je možnost vzniku závažné havárie, 

která může být spojena s únikem nebezpečných látek. Jedná se zejména o nebezpečné 

chemické látky a přípravky toxického, hořlavého nebo výbušného charakteru. Při 

havárii však mohou uniknout do životního prostředí také radioaktivní látky nebo 

nebezpečné biologické látky. To má pak zpravidla negativní dopady na život a zdraví 

člověka, hospodářská zvířata a na všechny složky životního prostředí v podobě 

kontaminace ovzduší, vod a půdy. V důsledku havárií může taktéž docházet ke značným 

materiálním škodám. 

 Vlivem průmyslové činnosti a zejména pak v důsledku havárií se do ovzduší 

dostávaly a dostávají látky, které jsou v různých koncentracích škodlivé pro živé 

organismy. Tyto škodliviny jsou spolu s prachem unášeny větrem často do značné 

vzdálenosti, stávají se součástí atmosféry a spolu se srážkami se dostávají do svrchních 

částí půdy a zčásti jsou zachycovány rostlinným krytem. Mnohé z těchto látek mohou 

vydržet v prostředí i desítky let. Jiné se dostávají do přírodního koloběhu v rámci 

potravinového řetězce. Pěstováním plodin na kontaminovaných půdách, sběrem 

kontaminovaných lesních plodů a jejich následnou konzumací či konzumací 

kontaminovaného masa některých zvířat se mohou tyto škodliviny dostat i do lidského 

organismu. Škodlivé látky se mohou do lidského organismu dostat také přímo 

vdechováním kontaminovaného vzduchu. Usazování některých látek v lidské tkáni 

může vést k nástupu vývojových změn, zvýšení náchylnosti na rakovinová onemocnění 

a k narušení funkcí některých orgánů. Míra zdravotních obtíží je závislá na množství a 

druhu intoxikace lidského organismu.9 

Kromě působení lidských aktivit k riziku vzniku havárií mohou přispívat také 

přírodní živly. Zásadní roli v tomto smyslu mají povodně, které způsobují v oblasti 

průmyslu stále větší škody. Povodně jsou přirozeným jevem, jehož příčinám obvykle 

nelze předcházet. Lidská činnost sice přispívá prostřednictvím příslušných 

protipovodňových opatření ke zmírňování jejich následků, avšak je otázkou, nakolik 

člověk svou činností pravděpodobnost jejich výskytu nepřímo podporuje. 
                                                 
9 Blíže viz. http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/katalog/geohazard-47/. 
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Vzhledem k širokému významu pojmu havárie můžeme nejen v praxi, ale i 

v právních předpisech rozlišovat různé druhy havárií. Havárie můžeme dělit podle 

různých kritérií, zejména podle jejich rozsahu (závažné, regionální, lokální, při 

přepravě), podle jejich příčin a charakteru unikajících látek (chemické, ropné, 

radiační)10 a také podle jednotlivých složek ŽP, které jsou konkrétní havárií zasaženy. 

Z posledně jmenovaného hlediska jsou zřejmě nejvýznamnější havárie 

vodohospodářské, které vlivem koloběhu vody v přírodě a existenční závislosti 

organismů a člověka na vodních zdrojích mohou mít ve svém důsledku značné 

negativní následky na všech složkách životního prostředí,  a také jejich zdolávání je 

proto značně obtížné a komplikované. Tomu také odpovídá speciální právní úprava 

havárií ve vodním zákoně11. 

Mezi jednotlivými typy havárií jsou hranice neostré a vlivem propojenosti 

jednotlivých složek životního prostředí mohou být jednotlivé případy havárií provázané 

a mohou přecházet jedna v druhou. 

 

2.1 Chemické havárie 

  

Chemické havárie jsou obecně havárie, při kterých dochází k úniku 

nebezpečných chemických látek a přípravků. V chemických provozech existuje 

energetický a toxický potenciál, který může při kombinaci různých faktorů způsobit 

havárii s katastrofickými důsledky. V současné době se vyrábí, zpracovává, dopravuje, 

skladuje a účelově využívá značné množství chemických látek a přípravků. Tyto látky 

jsou v mnoha případech nebezpečné, protože jsou hořlavé, výbušné a jedovaté (toxické). 

Omezené množství těchto látek má dokonce všechny tyto projevy. Při výše uvedených 

činnostech tedy nemůžeme vyloučit vznik malé, větší či závažné havárie, jejímž 

projevem je požár, výbuch nebo únik toxické látky. Také v zemědělství je používáno 

velké množství tzv. agrochemikálií, které mají rovněž některé nepříznivé vlastnosti pro 

životní prostředí, avšak jejich havarijní potenciál je zcela odlišný než v případě 

průmyslových provozů. 

V případě chemických havárií se nejčastěji setkáváme s požáry, které jsou 

následovány explozemi a úniky toxických plynů nebo par. Z hlediska ztrát na životech 

                                                 
10 Kroupa, M., Říha, M.: Průmyslové havárie, ARMEX Publishing, 2007, str. 71. 
11 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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představuje největší nebezpečí právě toxicita unikajících plynů. Ekonomické ztráty jsou 

pak nejvyšší v případě nehod, při kterých dojde k explozi. 

Unikající látka může ohrozit nejen osoby nacházející se v bezprostředním 

kontaktu s místem úniku, ale i obyvatelstvo v okolí nehody. Nebezpečné účinky látek 

jsou dány jejich fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi. Při hodnocení 

toxického účinku látek na obyvatelstvo jsou významné tzv. varovné vlastnosti látek. Jde 

o podíl koncentrace, při které je možné látku subjektivně zjistit (např. zápach) a 

koncentrace, kdy má již látka životu nebezpečné účinky. Látky s velmi špatnými 

varovnými vlastnostmi jsou proto pro život nejnebezpečnější. Chemické látky se mohou 

obecně rozdělovat podle stupně nebezpečnosti na jednotlivé třídy. Přesná klasifikace 

nebezpečných chemických látek se provádí dle platných právních předpisů .12 13 

Specifickým případem chemické havárie jsou havárie při přepravě nebezpečných 

látek. Přeprava souvisí s jejich výrobou, využíváním a skladováním. Je třeba si 

uvědomit, že v těchto případech se takové látky dostávají do laického prostředí. 

V případě nehody nejsou zpravidla v dosahu specialisté, kteří by měli potřebné znalosti 

a informace. Příslušníci záchranných sborů musí být odborně připraveni na podmínky 

přepravy nebezpečných látek jak na pozemních komunikacích, tak i na železnici. 

Přepravu nebezpečných látek upravuje řada právních předpisů jak na vnitrostátní tak i 

mezinárodní úrovni.14 

 

2.2 Ropné havárie 

 

 Ropné havárie jsou případem havárií spojených s únikem ropných produktů do 

ovzduší, vody a půdy. Jedná se o únik různých produktů zpracování ropy, jako je 

benzin, nafta, petrolej, různé druhy olejů a jiné podíly destilace ropy. Liší se od 

chemických havárií především tím, že při nich nedochází k bezprostřednímu odhrožení 

obyvatel, ale mohou mít dalekosáhlé následky pro životní prostředí. Při likvidaci 

ropných havárií je primárně nutné zabránit průniku ropných látek do vod, především 

pak do vod podzemních. Ropa a většina ropných látek mají hustotu menší než voda, a 

                                                 
12  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. 
13 Blíže v Mika, O. Průmyslové havárie. Nakladatelství TRITON s.r.o., Praha, 2003, str. 71-79. 
14 Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, zákon č. 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR), vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 
(COTIF). 
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tudíž plavou na vodní hladině a do vody se rozpouští pouze omezeně. Hustota ropných 

látek se však může s postupem času vlivem vypařování zvyšovat, což může vést k jejich 

potopení pod vodní hladinu a následným komplikacím při likvidaci havárie. 

 Ropné látky na vodní hladině působí nejen svou toxicitou, ale i tím, že zabraňují 

přístupu kyslíku do vody. Tím může dojít k zahubení vodních živočichů a k zamezení 

samočisticích procesů ve vodě. Šíření ropné skvrny po vodní hladině lze velmi obtížně 

předpovídat. Hlavními faktory pohybu skvrny po hladině jsou směr a rychlost vodního 

proudu a větru. Ke zdolávání ropných havárií se užívají prostředky jako jsou norné 

stěny, separační pumpy a tzv. syntetické sorbenty, které vstřebávají ropnou látku. 

 Při přepravě ropných látek nebo těžbě ropy může dojít k úniku těchto látek do 

půdy. V takových případech je chování ropných látek ještě méně předvídatelné než 

v případě kontaminace vod. Při kontaminaci zemského povrchu se tyto látky šíří jak 

horizontálně, tak i vertikálně. Běžná hloubka kontaminované zeminy se za standardních 

povětrnostních podmínek pohybuje mezi 10 až 20 cm. V případě nekontrolovatelného 

úniku látky nebo při pozdním zásahu tak může dojit ke kontaminaci spodních vod a 

následnému ohrožení zdrojů vody.15 

 

2.3 Radiační havárie 

 

Jak bylo definováno výše, jedná se o událost, která má za následek nepřípustné 

uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření 

fyzických osob, a jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a 

životního prostředí. Radioaktivní látky jsou látky vysílající radioaktivní záření, které tak 

fyziologicky působí na lidský organismus, faunu a floru. Jejich projevy jsou různě 

nebezpečné a stupeň nebezpečí závisí na tom, o jakou látku, resp. druh záření se jedná a 

na způsobu a době jejího působení. V jaderných zařízeních představují největší 

nebezpečí z hlediska radioaktivního zamoření zejména jaderné reaktory v jaderných 

elektrárnách. Vážná situace může vznikat i při průmyslovém zpracování vyhořelého 

jaderného paliva, jeho výrobě a také při skladování radioaktivních odpadů. 

Vytváření radioaktivního zamoření v případě havárie je značně ovlivněno 

místními meteorologickými podmínkami. Velikost plochy radioaktivního zamoření po 

havárii je závislá na mnoha okolnostech a může dosahovat desítky až stovky kilometrů 

                                                 
15 Blíže v Kroupa, M., Říha, M.: Průmyslové havárie, ARMEX Publishing, 2007, str. 91-93.  
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čtverečních. V zamořeném prostoru jsou osoby a organismy vystaveny nebezpečí 

vnějšího ozáření těla a vnitřního ozařování v důsledku vniku radioaktivních látek do 

organismu (vdechováním plynů, radioaktivních částic, konzumací kontaminované 

potravy). Radioaktivní látky se ukládají v lidském těle a mohou tak dlouhodobě 

nepříznivě působit na organismus.16 

Radioaktivní zamoření nemá specifický zápach, vůni ani jiné vnější příznaky své 

existence, které jsou zjistitelné lidskými smysly. Indikace takového zamoření je tedy 

možná pouze pomocí speciálních dozimetrických zařízení, které okamžitě zjišťují a 

signalizují přítomnost, kvalitu a kvantitu radioaktivního záření. Radioaktivní zamoření 

není možné likvidovat, ani není možné urychlit radioaktivní rozpad, který probíhá 

samovolně. Pro minimalizaci následků radioaktivního záření je tedy především nutné 

zamezit nebo alespoň snížit přímé působení zdroje takového záření na lidský 

organismus, popřípadě faunu a floru. 

Na jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren je kladen vysoký důraz. 

Žádný jiný obor lidské činnosti nemá v současné době tak přísná pravidla  bezpečnosti 

jako  oblast jaderné energetiky a oblast využívání radioaktivního záření. Dosud 

uspokojivě nedořešeným problémem spjatým s provozem jaderných elektráren zůstává 

skladování vyhořelého jaderného paliva a jaderného odpadu obecně. 

Pokud je únik radioaktivních látek z reaktoru tak velký, že by se jeho následky 

mohly dotýkat zdraví obyvatelstva mimo elektrárnu, hovoříme o radiační havárii, která 

již vyžaduje provedení mimořádných opatření na ochranu zdraví obyvatelstva. Dle 

stupnice Mezinárodní agentury pro atomovou energii se jaderné události řadí z hlediska 

míry ohrožení osob a životního prostředí, poškození jaderného zařízení a narušení 

bezpečnostního systému do sedmi stupňů.17  

Na problematiku týkající se jaderné energetiky, využívání ionizujícího záření, 

radiačních havárií a související otázky se vztahuje poměrně komplexní právní úprava, a 

to na úrovni mezinárodní i vnitrostátní.18 Vzhledem ke specifikům radiačních havárií a z 

důvodu poměrně rozsáhlé samostatné právní úpravy se tato práce radiačními haváriemi 

dále zabývá jen okrajově. 
                                                 
16 Mika, O. Průmyslové havárie. Nakladatelství TRITON s.r.o., Praha, 2003, str. 60. 
17 Podrobněji k rad. haváriím Kroupa, M., Říha, M.: Průmyslové havárie, ARMEX Publishing, 2007, 
kapitola 7 a 8. 
18 Zejména zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, vyhláška č. 
319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, vyhláška č. 318/2002 Sb., o 
podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího 
záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, a další… 
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3. Historické aspekty vývoje právní úpravy 

 

V 70. letech se v Evropě událo několik závažných průmyslových havárií, které 

zásadně ovlivnily další vývoj v otázce prevence, ale i likvidace následků závažných 

průmyslových havárií. Mezi tyto rozsáhlé a závažné havárie můžeme řadit například 

explozi plynů a následný rozsáhlý požár v továrně Nypro Flixborrough ve Velké 

Británii (1974) a havárie v chemických závodech v italském Sevesu (1976) a italské 

Manfedonii (1978). V celosvětovém měřítku byla havárií s nejzávažnějšími dopady 

havárie v indickém Bhopálu (1984), která způsobila především rozsáhlé ztráty na 

lidských životech a poškodila ve velkém rozsahu zdraví obyvatelstva žijícího okolí.  

Tyto události jsou všeobecně považovány za iniciátory k řešení systematické a 

účinné prevence závažných průmyslových havárií na mezinárodním poli. Událost 

v italském Sevesu spustila v tehdejším Evropském společenství legislativní proces, 

který vyústil v roce 1982 přijetím směrnice známé pod označením SEVESO I 19. Ta 

byla impulsem vývoje opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti při zacházení 

s nebezpečnými chemickými látkami. Během 80. a 90. let se z prevence závažných 

havárií vyvinul samostatný technický obor, který dnes zahrnuje nejen oblast prevence, 

ale také část represivní. Tento trend se také promítnul do dalšího vývoje legislativy. 

V roce 1996 přijala Evropská Rada směrnici označovanou jako SEVESO II 20, 

která uložila členským zemím ES povinnost přijmout systém opatření pro prevenci 

závažných havárií. Členské státy byly povinny implementovat tuto směrnici do svých 

národních právních řádů. Pod vlivem zkušeností s uplatňováním této směrnice v praxi 

byla tato postupně doplňována. Zásadní novelou byla v roce 2003 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2003/105/ES, též někdy označovaná jako „Seveso III“. Změna 

původní směrnice byla též reakcí na závažné havárie minulých let, jako byl únik 

kyanidů z dolu v rumunském Baia Mare (2000), které kontaminovaly řeku Tisu, dále 

požár pyrotechnických pomůcek v holandském Enschede (2000) a havárie v továrně na 

výrobu průmyslových hnojiv ve francouzském Toulouse (2001). 

K průmyslovým haváriím dochází také v ČR.21 Příkladem mohou být závažné 

havárie v chemických závodech Spolana, Spolchemie, BorsodChem v roce 2002, které 

                                                 
19 Směrnice Rady 82/501/EHS 
20 Směrnice Rady 96/82/ES 
21 Blíže např. Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964, Ředitelství ČIŽP, oddělení 
ochrany vod, http://www.cizp.cz. 
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byly hlášeny EU do střediska podpory Evropské komise pro implementaci směrnice 

SEVESO II. Dalšími případy byly havárie s únikem nebezpečných látek v Košicích 

(1996), Olomouci (1996) , požár v Litvínově (1996) nebo výbuch v továrně na likvidaci 

munice ve slovenských Novákách (2007).22 

 

3.1 Havárie Seveso 

 

Na okraji severoitalského městečka Seveso stojí chemická továrna patřící 

švýcarské firmě Hoffmann-Leroche. Továrna kromě jiného vyrábí herbicid TCP 

používaný k likvidaci plevelů. Při výrobě vznikal jako vedlejší nežádoucí produkt i 

dioxin. Dne 10. 7.  1976 vybuchl v této továrně chemický reaktor a z ventilu umístěného 

mimo budovu vytryskly do ovzduší horké jedovaté páry. Vytvořil se oblak o délce pěti 

kilometrů a šířce sedmi set metrů. Do ovzduší unikl jeden z nejprudších jedů vůbec, 

tetrachlor-dibenzo-dioxin (TCDD). 

V továrně samotné se v době výbuchu pohybovalo jen několik zaměstnanců, 

kteří závadu během dvaceti minut odstranili. Vedení firmy, kterému bylo známo, že 

uniklé plyny obsahovaly dioxin, prohlásilo havárii za běžnou a o úniku jedovatého 

plynu mlčelo. V důsledku této nezodpovědnosti nebyla vyhlášena žádná výjimečná 

opatření a úřady v celé záležitosti nic nepodnikaly. Celý týden se proto v továrně dále 

pracovalo a děti si hrály v zamořené oblasti jako obvykle. Obyvatelům Sevesa bylo 

divné, proč se v okolí nacházejí mrtví ptáci, zemědělcům hynou ovce a proč se u dětí na 

pokožce objevují červené skvrny. Vegetace v okolí továrny zčernala a uschla. Mezi 

obyvateli rostla panika, zaměstnanci továrny začali stávkovat. Teprve po sedmnácti 

dnech továrna přiznala, že plyn, který unikl, obsahoval také dioxin. Pro vyšetřování 

havárie byla jmenována vládní komise, která teprve dva týdny po havárii nařídila 

evakuaci obyvatel z okruhu čtyř kilometrů od továrny. 

Do ovzduší unikly dva kilogramy dioxinu (což je množství, které by dokázalo 

otrávit přibližně 19 000 lidí) a zamořily plochu téměř 2 000 hektarů. Na následky otravy 

onemocnělo kolem 500 dospělých a mnoho dětí. Jen zázrakem nikdo bezprostředně po 

havárii nezemřel. Musely být utraceny tisíce kusů dobytka. Koncentrace TCDD v 

nejvíce zamořené zóně, kterou obývalo přes sedm set lidí, převyšovala místy hodnotu 

1 mg/m², což je pro člověka již dávka smrtelná. U postižených se objevovaly silné 
                                                 
22 Bernatík, A.: Prevence závažných havárií, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 
2006, kapitola 2. 
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bolesti hlavy, poškození jater a ledvin, která byla v mnoha případech trvalá. Zasažení 

TCDD vyvolává v pokročilém stádiu degeneraci jaterních buněk a s velkou 

pravděpodobností způsobuje rakovinu zasažených orgánů. 

Detoxikace území přišla vedení firmy na 32 miliónů dolarů. Odstraněním 

kontaminované zeminy vzniklo přes 150 tun vysoce nebezpečného odpadu a zároveň 

vyvstala otázka, jak s ním naložit. Švýcarská strana mnoho zájmu neprojevovala a Itálie 

chtěla co nejrychleji odstranit odpad ze svého území. Spory se táhly dlouhých šest let. 

Nakonec byl odpad převezen do provizorního skladu ve Francii s tím, že do několika 

dnů bude odvezen a zlikvidován. K tomu však ani po několika letech nedošlo, 

odpovědné osoby byly stíhány a co se s toxickým odpadem dělo dále, není dodnes stále 

jasné.23 

 

3.2 Havárie Bhopál 

 

Během noci z 2. na 3. 12. 1984 došlo k havárii v chemické továrně v indickém 

Bhopálu. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejzávažnější chemickou havárii 20. století, 

zejména vzhledem k počtu obětí. Příčinou bylo vniknutí vody do zásobníku 

obsahujícího 40 m3 methyl-izokyanátu (kapalina se zvlášť vysokou toxicitou), který 

začal okamžitě bouřlivě reagovat. Uvolněné teplo způsobilo prudké zvýšení tlaku v 

zásobníku, ve kterém následně vznikla trhlina. Během hodiny jí uniklo mezi 20 až 30 

tunami této silně toxické látky, která vlivem vysoké vlhkosti vzduchu vytvořila těžkou 

mlhu, jež klesala k zemi. Tento vývoj nedokázal zmírnit ani 30 metrový ventilační 

komín, kterým se z objektu plyn do ovzduší dostával. Meteorologické podmínky byly 

pro rozptyl aerosolu silně nepříznivé a shodou nešťastných okolností též vanul vítr 

přímo ve směru k obydleným částem města, které v té době čítalo kolem 800 000 

obyvatel. 

 Následky byly tragické. Zemřelo až 2 500 lidí, 50 000 osob bylo intoxikováno a 

úřady museli evakuovat na 200 000 lidí. Zóna mortality sahala až do vzdálenosti 2,5 km 

od továrny a zraňující následky se vyskytly ještě o 1,5 km dále. Chronickými potížemi 

vzniklými vlivem inhalace byť i malého množství reaktivního methyl-izokyanátu trpí 

dodnes tisíce lidí.24 

                                                 
23 Http://www.arnika.org/dioxin/izsev01.htm  
24 Blíže v Mika, O., Sabo, J.: Nejzávažnější chemická havárie 20. století, Odborný časopis požární 
ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva, 2003. 
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4. Prameny právní úpravy průmyslových havárií 

 

Aktuální právní úprava průmyslových havárií, tj. předcházení jejich vzniku 

(prevence), zvládání jejich průběhu, jejich zdolávání a odstraňování jejich nepříznivých 

následků, není v našem právním řádu komplexně upravena jedním právním předpisem 

obecného charakteru. Je to dáno tím, že v praxi se vyskytují různé typy havárií se 

specifickými příčinami, prostředím i následky. K haváriím může docházet při různých 

lidských činnostech, v různých typech provozů a zařízení a s následky postihujícími 

různé složky životního prostředí. Jinak bude potřeba postupovat při havárii jaderného 

reaktoru, jinak při ropné havárii a jinak např. při úniku kyanidů do vodního toku. Proto 

je s ohledem na druh a intenzitu potencionálního ohrožení životů, majetku i životního 

prostředí potřeba volit specifické a účinné prostředky prevence i likvidace škod. Tyto 

prostředky však musí být závazně právními předpisy stanoveny a poté vyžadováno a 

vynucováno jejich použití. To ve svém důsledku vede k značné roztříštěnosti právní 

úpravy, zejména ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí, a to jak po 

stránce hmotně-právní, tak i po stránce procesně-právní. 

Značný vliv na oblast právní úpravy havárií má právo Evropských společenství. 

Jimi tvořené právní předpisy, zejména směrnice, následně ovlivňují a závazně určují 

podobu vnitrostátního zákonodárství členských států. Dalším pramenem jsou 

mezinárodní smlouvy, mnohostranné i dvoustranné, které se týkají například 

průmyslových havárií přesahujících hranice států a s tím spojené odpovědnosti za 

vzniklé škody, otázek spolupráce mezi státy aj. 

 

4.1 Mezinárodní právní úprava 

 

 Mezinárodněprávní reakcí na některé případy havárií ve světě, majícími 

přeshraniční důsledky na území dvou či vícero států, bylo přijetí příslušné právní 

regulace v 90. letech minulého století. Tato právní úprava je založena na třech 

základních pilířích, a to na a) prevenci, b) redukci důsledků katastrof a c) mezinárodní 

pomoci, přičemž klíčovým institutem pro tuto oblast je včasné poskytování informací.  

 Prevence v mezinárodním měřítku spočívá především v dialogu mezi státy, 

založeném na výměně informací o případných přeshraničních rizicích a o řízení těchto 

rizik. Ten v sobě zahrnuje zejména hodnocení možných rizik, určení odpovědných 
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kompetentních orgánů a osob, jakož i koordinaci jejich rolí a prostředků, které mají 

k plnění těchto úloh k dispozici. Redukce negativních důsledků přeshraničních 

průmyslových havárií je odvislá od co nejrychlejší výměny relevantních informací o 

konkrétní události. Mezinárodní pomoc hraje rovněž významnou, až rozhodující roli při 

eliminaci negativních důsledků průmyslových havárií.  

Pokud se jedná o mezinárodně-právní úpravu dané oblasti, pak platí, že dílčí 

aspekty zkoumané problematiky regulují buď úmluvy specializované na řešení 

konkrétních otázek, či ujednání odlišného primárního určení, které se touto 

problematikou zabývají jen zcela okrajově.25 

 

4.1.1 Mnohostranné mezinárodní smlouvy 

 

Komplexní mezinárodněprávní úpravu problematiky havárií upravuje Úmluva o 

účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (dále jen „Úmluva“). 

Úmluva byla sjednána v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených 

národů (EHK OSN) dne 17. března 1992 v Helsinkách. Česká republika se stala 

smluvní stranou 10. září 2000. Úmluva byla vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv 

pod č. 58/2002 Sb.m.s.  

Cílem Úmluvy je předcházet škodlivým účinkům závažných průmyslových 

havárií přesahujících hranice jednotlivých států na lidské zdraví, životní prostředí a 

majetek. Důraz je kladen na podporu preventivních opatření zaměřených na hodnocení 

rizika a předcházení vzniku závažných havárií a v případě, že k nim došlo, na jejich 

účinnou likvidaci. Důležitou součástí Úmluvy je spolupráce států při přípravě a 

zavádění vnitrostátních právních předpisů v oblasti prevence vzniku závažných 

průmyslových havárií a vzájemná výměna informací o zkušenostech získaných při 

hodnocení rizika havárií a jejich následků. Výměna informací má pomoci ke snížení 

rizika vzniku podobných havárií v jednotlivých státech a k postupnému dosažení stejné 

úrovně bezpečnosti ve všech smluvních stranách Úmluvy. Současně upravuje Úmluva 

možnost vzájemné pomoci při likvidaci závažných havárií a jejich následků. 

Úmluva se vztahuje na průmyslové havárie, které vznikají následkem 

nekontrolovatelných změn během jakékoliv činnosti spojené s nebezpečnými látkami 

                                                 
25 Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, II. část, IFEC, Praha, 2006, str.165-
166. 
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v procesu výroby, používání, skladování, manipulace a přepravy v místě nebezpečné 

činnosti (článek 1 Úmluvy). Za nebezpečnou činnost jsou dle Úmluvy pokládány takové 

aktivity, při kterých se pracuje s jednou či vícero látkami taxativně určenými v příloze I. 

Úmluvy. Úmluva se uplatní také tehdy, kdy je průmyslová nehoda vyvolána přírodní 

katastrofou. Nevztahuje se na válečné stavy, jaderné havárie, havárie na vojenských 

zařízeních, havárie přehrad, havárie při pozemní dopravě, havárie v důsledku činností v 

mořském prostředí a na úniky ropy a jiných škodlivých látek do moře.  

Základní povinnost smluvních stran spočívá v identifikaci aktivit 

kvalifikovaných jakožto nebezpečné na svém území a předání relevantních informací o 

jejich obsahu ostatním smluvním státům. V případě nastalé nehody musí být nejširší 

veřejnost bezodkladně a náležitě informována. Stát nehodou dotčený je povinen předat 

dále veškeré získané informace a stát, na jehož teritoriu se nehoda stala, mu musí 

nabídnout možnost účastnit se na procesech rozhodování, týkajících se nehody. 

Veřejnost dotčeného státu má nárok na informace ve stejné míře jako obyvatelstvo 

státu, kde se nehoda stala (článek 9, Příloha VIII. Úmluvy). Opatření k předcházení 

možnosti vzniku nehod jsou podrobněji upravena v Přílohách V. a VII., které dále 

obsahují regulaci příprav nouzových či krizových plánů. Jestliže nehoda skutečně 

vznikne, je třeba přesně dodržet proceduru oznámení  této nehody, upravenou v článku 

10  a Příloze IX. Úmluvy. Otázky vzájemné pomoci mezi smluvními státy upravuje 

článek 12  a Příloha X. a XII. Úmluvy. 

Na summitu EHK OSN v roce 2003 v Kyjevě byl k Úmluvě podepsán Protokol 

o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě za škodu způsobenou účinky průmyslových 

havárií přesahujících hranice států na přeshraniční vody. Cílem protokolu je vytvoření 

minimálního základu pro úpravu odpovědnosti za škody. Protokol definuje pojem 

„škoda“ a „průmyslové havárie“, specifikuje rozsah odpovědnosti provozovatele za 

škodu způsobenou průmyslovou havárií a ukládá mu povinnost zajistit minimální 

finanční krytí této odpovědnosti.26 

Ustanovení Úmluvy se nedotýkají případných závazků smluvních stran přijatých 

ve dvoustranných dohodách, pokud jsou jimi stanovena přísnější opatření, než jsou 

opatření stanovená v Úmluvě.  

                                                 
26 Srov. blíže Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, II. část, IFEC, Praha, 2006, 
str.166-168. 
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Základní principy Úmluvy jsou v legislativě ČR zahrnuty zejména v zákoně č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, a v jeho prováděcích předpisech a v řadě 

dalších právních předpisů.27 

V oblasti průmyslových havárií má taktéž význam Úmluva o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záležitostech životního prostředí (tzv. Arhuská úmluva).28 Aarhuská úmluva je 

zaměřena na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí a je obsahově 

postavena na třech relativně samostatných, nicméně vzájemně provázaných 

věcných pilířích: zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti; aktivní účast 

veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí;  zajištění právní 

ochrany v záležitostech životního prostředí.  

Tato Úmluva mimo jiné stanoví povinnost účasti veřejnosti na rozhodovacích 

procesech, jestliže se jedná o povolování činností implikujících určitá rizika (Příloha I. 

Úmluvy). Jedná se o činnosti v oblasti energetiky, metalurgie, hornictví, chemického 

průmyslu, nakládání s odpady, úpravy vod, stavby železnic a vodních cest, pozemních 

komunikací aj. 

 

4.1.2 Dvoustranné mezinárodní smlouvy 

 

Problematiky havárií se týkají také některé mezinárodní bilaterální smlouvy 

uzavřené mezi ČR a jinými, zejména sousedními, státy. Konkrétně se jedná o smlouvy 

uzavřené mezi ČR na jedné straně a Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem a 

Maďarskem na straně druhé.29 Tyto smlouvy si jsou svým obsahem dosti podobné a 

obecně upravují spolupráci a vzájemnou pomoc mezi smluvními státy při mimořádných 

událostech, katastrofách nebo závažných haváriích. Předmětem těchto smluv je 

zpravidla úprava podmínek dobrovolného poskytování pomoci a spoluúčasti na 

                                                 
27 Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
28 Sjednána dne 25. června 1998 na Konferenci ministrů životního prostředí regionů EHK OSN. Česká 
republika ji na této konferenci s výhradou ratifikace podepsala. Úmluva vstoupila v platnost dne 30. října 
2001. 
29 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při 
mimořádných událostech, č. 7/2001 Sb. m. s., Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o 
spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 
č. 102/2000 Sb. m. s., Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné 
pomoci při katastrofách a velkých haváriích, č. 10/2003 Sb. m. s., Smlouva mezi Českou republikou a 
Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích, č. 139/2000 Sb. m. s., 
Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při 
katastrofách a závažných haváriích, č. 31/2001 Sb. m. s. 
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záchranných a likvidačních pracích při uvedených událostech na území druhého státu, a 

to na základě žádosti druhého smluvního státu.  

Pomoc je poskytována zejména vysláním záchranných jednotek, jednotlivých 

odborníků, poskytnutím předmětů pomoci nebo potřebných informací. Smlouvy 

primárně vymezují pojmy jako jsou např. „mimořádná událost“, „závažná havárie“, 

„žádající stát“, „dožadovaný stát“ aj. Stanoví podmínky pro poskytování pomoci, 

překračování hranic a pobyt záchranných jednotek na území druhé smluvní strany, 

podmínky přepravy výbavy a předmětů pomoci přes státní hranice. Dále upravují otázky 

kompetencí, koordinace a řízení, náhrady výdajů spojených s poskytováním pomoci, 

náhrady škody způsobené příslušníky záchranných jednotek a další formy spolupráce. 

 

4.2 Komunitární právní úprava 

 

 Komunitární právo má v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 

prostřednictvím sekundárních pramenů práva (nařízení, směrnice), stále zásadnější vliv 

na vnitrostátní právní úpravu a přispívá tak ke zvyšování standardů ve všech oblastech 

ochrany životního prostředí. 

 

V důsledku chemické havárie v italském Sevesu byla v roce 1982 přijata 

směrnice Rady 82/501/EHS, označovaná jako SEVESO I. Jejím cílem bylo chránit  

zdraví lidí a životní prostředí před následky závažných havárií v průmyslových 

provozech, v nichž se nějakým způsobem vyskytují nebezpečné chemické látky, jejichž 

únik by i v relativně malém množství představoval zvýšené nebezpečí pro okolí, lidi i 

přírodu.  

SEVESO I stanovila ve znění svých doplňků tyto základní teze: 

• nejlepší politikou je prevence možných nehod přímo u zdroje,  

• subjekt, který pracuje s nebezpečnými látkami, musí přijmout preventivní opatření 

před haváriemi, které by mohly mít vážné důsledky pro životní prostředí a zdraví 

obyvatelstva, 

• požadavky na bezpečnost je třeba integrovat ve všech stadiích vzniku a technického 

života zařízení,  

• všechny osoby mimo objekt musí být vhodným způsobem informovány o 

bezpečnostních opatřeních v případě závažné havárie,  
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• členské státy musejí předávat komisi ES informace o závažných nehodách,  

• neomezuje se právo členských států přijímat opatření zajišťující vyšší stupeň 

ochrany člověka a životního prostředí,  

• komise poskytne členským státům souhrnné informace o závažných nehodách,  

• členské státy musí sdělit ustanovení přijatá v rámci národní legislativy pro tuto 

oblast , 

• veřejné orgány musí být informovány o těchto rizicích a musí vykonávat kontrolu 

technologických činností, zároveň musí být informovány v případě havárie, aby 

mohly přijmout účelná a efektivní opatření, 

• zaměstnanci a veřejnost musí disponovat informacemi z pohledu zlepšení prevence 

a přípravy zásahu v případě havárie, 

• členské státy musí spolupracovat obzvláště ve vzájemné výměně informací ve 

vztahu k možným přeshraničním účinkům havárie.30 

Vyhodnocením dosažených výsledků z přijetí a aplikace této směrnice 

v členských státech dospěla Rada EU k nutnosti jejího efektivnějšího provádění, 

rozšíření působnosti směrnice a k posílení výměny informací v dané oblasti. 

Provedením analýzy v rámci ES bylo zjištěno, že většina ohlášených závažných havárií 

má původ v nedostatcích při řízení a organizaci provozu či závodu, a že je rovněž nutné 

sjednotit za účelem zvýšené ochrany kontrolní systémy a postupy.31  

SEVESO I. byla proto zrušena a nahrazena směrnicí Rady 96/82/ES, o kontrole 

nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, označovanou jako 

SEVESO II. Oproti původní směrnici přinesla směrnice SEVESO II tyto změny: 

• rozšířila působnost směrnice na všechny subjekty, které pracují s nadlimitním 

množstvím nebezpečných látek včetně chemických zařízení, které jsou součástí 

základních jaderných zařízení, 

•  upravuje způsoby klasifikace zařízení, konkrétně rozlišování mezi uskladňováním a 

používáním, redukce počtu jmenovitě určených složek chemických látek a přístupu 

ke klasifikaci vytvářené pro označování, 

• povinnost zavést plánování využití půdy v okolí nebezpečných zařízení, 

                                                 
30 Ust. směrnice Rady 82/501/EHS, http://www.cschi.cz/urppz/havarie.asp  
31 Preambule směrnice 96/82/EC (SEVESO II.). 
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• definování bezpečnostní zprávy a podmínek jejího postoupení veřejnosti. 

• zvýšený důraz na opatření pro minimalizaci dopadů závažných havárií na životní 

prostředí včetně havarijního plánování a územního plánování, identifikaci možných 

domino-efektů, informování veřejnosti tam, kde je to přiměřené, také sousedních 

států,  

• podrobné stanovení povinností pověřených úřadů ve vztahu k hodnocení 

bezpečnostních zpráv a zvláště ve vztahu k ustavení systému inspekcí nebo jiných 

kontrolních opatření.32 

Směrnice SEVESO II byla implementována do české legislativy v podobě 

zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Původní text směrnice byl v roce 

2003 zásadně doplněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/105/ES. Změna 

směrnice byla reakcí na další závažné havárie z té doby. V novém znění směrnice dále 

upřesňuje některé požadavky na provozovatele, včetně požadavku na tvorbu 

mechanismů užší spolupráce při zásazích v oblasti civilní ochrany v rámci jednotlivých 

států, ale i mezi členskými státy (rozhodnutí Rady 2001/792/ES). Pro implementaci 

těchto změn byla dána přednost vypracování nového zákona. Jedná se o zákon č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií33, který zrušil a nahradil zákon původní. 

4.3 Vnitrostátní právní úprava 

4.3.1 Ústavní základy právní úpravy havárií  

 

Pří zdolávání průmyslových havárií je často potřeba rychlý a účinný zákrok tak, 

aby byly minimalizovány škody na životním prostředí, životech, zdraví a majetku. To 

s sebou zpravidla nese potřebu přijetí řady omezujících opatření v daném území. Tato 

opatření se tak mohou dotknout i ústavně zaručených práv a svobod. Může zde tedy 

vzniknout konflikt mezi potřebou eliminovat následky průmyslové havárie a těmito 

právy. Tuto otázku v obecné rovině řeší ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky. Institutem představujícím jeden z nástrojů k eliminaci důsledků 

průmyslové havárie, je „nouzový stav“, který je zakotven v čl. 5 tohoto ústavního 

                                                 
32 Http://www.cschi.cz/urppz/havarie.asp  
33Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.425/1990 Sb., …. (zákon o prevenci 
závažných havárií) 
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zákona. Vyhlášení nouzového stavu přichází do úvahy tehdy, pokud se průmyslová 

havárie vyznačuje značnou intenzitou a rozsahem. Orgánem, který může nouzový stav 

vyhlásit, je vláda, jen výjimečně, pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení, to může učinit 

předseda vlády. Z logiky věci vyplývá, že by pravomoc rozhodnout o vyhlášení 

nouzového stavu přešla na místopředsedu nebo jiného pověřeného člena vlády, pokud 

by její předseda nebyl na území České republiky přítomen nebo nemohl z jiných 

objektivních důvodů svoji funkci vykonávat.34 Vláda však do 24 hodin musí jeho 

rozhodnutí potvrdit nebo zrušit. Ústavodárce tímto ustanovením chce zabránit, aby 

v rukou předsedy vlády nezůstaly zneužitelné mimořádné pravomoci na dobu delší, než 

je nezbytně nutné, zejména, aby o své vůli nemohl omezovat práva a svobody zaručená 

Listinou.35 36 Nouzový stav musí být odůvodněn a musí být časově a teritoriálně 

ohraničen. Důležitou náležitostí je, aby současně s vyhlášením vláda vymezila, která 

práva a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a 

které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zvláštní zákon.37  

Ten výslovně stanoví (§5), že na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu 

lze omezit : 

• právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z 

místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 

• vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o 

nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací,  

• svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 

postiženého krizovou situací, 

• právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 

postiženého krizovou situací, 

• právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová 

opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, 

                                                 
34 Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. díl, Práva a svobody,  Linde 
a.s., Praha, 1999, str. 388. 
35 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 
ústavní zákon federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
36 Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. díl, Práva a svobody,  Linde 
a.s., Praha, 1999, str. 389. 
37 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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• právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění 

záchranných a likvidačních prací.  

 

Při omezení těchto práv je však nutné respektovat čl. 4 Listiny, tzn. nezneužít 

tato omezení k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Maximální doba trvání 

nouzového stavu je 30 dní. Jeho prodloužení je možné po předchozím souhlasu 

Poslanecké sněmovny. Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, 

pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím 

této doby. 

 

4.3.2 Právní předpisy upravující problematiku havárií 

 

Nejdůležitějším speciálním pramenem právní úpravy průmyslových havárií, 

který se vztahuje výlučně na tuto problematiku je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií.38 Tento zákon nahradil původní zákon č. 353/1999 Sb.,39 upravující 

tutéž problematiku, kterým byla do českého právního řádu vtělena směrnice SEVESO II 

(viz. předchozí kapitola). Tato směrnice byla později zásadně změněna, a bylo tak třeba 

tyto změny reflektovat též v českém právním řádu. Pro tento účel byla před novelizací 

původního zákona dána přednost vypracování zákona nového, tedy zákona č. 59/2006 

Sb., který původní zákon zrušil a zcela nahradil. 

 Zákon o prevenci závažných havárií stanoví systém prevence závažných havárií 

pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo 

přípravek. Cílem právní úpravy je snaha snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní 

prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Jeho působnost však není 

univerzální. Vztahuje se pouze na objekty a zařízení, v nichž se nachází stanovené 

(nadlimitní) množství vybraných nebezpečných chemických látek, představujících 

v určitých kvantech zvýšené nebezpečí pro okolí. V souladu s působností směrnice 

                                                 
38 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky 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 závažných havárií). 
39 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, 
úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 
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vyjmenovává objekty a činnosti, na které se nevztahuje a pro které platí zvláštní právní 

úprava40 (negativní vymezení věcné působnosti). 

 K zákonu o prevenci závažných havárií se vztahuje několik prováděcích 

předpisů, které blíže specifikují ustanovení zákona. Upravují podrobněji otázky 

kontroly nebezpečných látek, havarijního plánování, systému prevence aj. Jedná se o 

tyto předpisy: 

• Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, 

• Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, 

• Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo B, 

• Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii 

a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

• Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

 

Poměrně samostatnou a komplexní úpravu havárií na vodách upravuje zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).41 Vodní zákon 

definuje pojem havárií, stanoví povinnosti při zdolávání havárií a podmínky ukládání 

povinnosti k provedení nápravných opatření. Zákon se v obecné rovině dotýká také 

otázky prevence.  

Vodní zákon chápe havárii jako mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné 

závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Zákon stanoví zejména 

povinnost původce havárie činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků 

havárie, povinnost oznámit havárii příslušným orgánům a povinnost poskytovat 

součinnost při zdolávání havárie (§41). Provedení nápravných opatření, ukládané 

primárně původci havárie, spočívá především v odstranění závadného stavu nebo 

v zajištění náhradního odběru vod. Původce nese též náklady na jejich provedení (§42). 

(podrobněji viz. kapitola 5.4) 

Relativně samostatnou a ucelenou úpravu prevence a likvidace havárií v oblasti 

využívání jaderné energie a ochrany před ionizujícím zářením představuje atomový 

                                                 
40 Např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákon č. 
185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,  zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
41 Ust. § 40-42 VodZ. 
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zákon42 a jeho prováděcí právní předpisy. Nejde však o úpravu zcela izolovanou. Je zde 

dána vazba na řadu dalších právních předpisů, zejména pak na předpisy tzv. krizové 

legislativy upravující otázku zdolávání havárií a ochrany obyvatelstva. 

 

4.3.3 Související právní předpisy 

 

Právní úpravu otázek spojených s prevencí a odstraňováním následků havárií 

v obecné podobě nalezneme také v některých složkových právních předpisech na poli 

ochrany životního prostředí, určených primárně ke komplexní ochraně určité složky 

životního prostředí (voda, vzduch, půda, fauna a flora).  Slouží tedy nejen k ochraně 

před následky průmyslových havárií, ale obecně před poškozováním složek životního 

prostředí jakoukoliv formou. V otázkách prevence havárií jsou tyto předpisy právní 

úpravou obecnou (subsidiární) k zákonu o prevenci závažných havárií, který 

představuje právní úpravu zvláštní (speciální). Hlavní význam v této souvislosti má 

právě vodní zákon (viz. výše). Dále se jedná o zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon). 

Úzce související právní úpravou v oblasti mimořádných událostí jsou právní  

předpisy upravující krizové řízení a činnosti složek integrovaného záchranného 

systému. Jde o tzv. krizovou legislativu, která se uplatní v případech bezprostředního 

zdolávání havárií a při záchranných a likvidačních pracích. Jedná se zejména o zákon č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon 

č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o 

změně některých souvisejících zákonů. 

Základním právním předpisem obecné povahy na poli prevence znečištění 

životního prostředí, vztahující se tedy obecně i na prevenci havárií, je zákon č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). V souladu 

                                                 
42 Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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s komunitárním právem43 zavádí opatření prevence vzniku znečištění, stanoví 

povinnosti provozovatelů zařízení, ve kterých probíhají vybrané činnosti, upravuje 

postup při vydávání integrovaného povolení, působnost orgánů veřejné správy, zřizuje 

integrovaný registr znečišťování a stanový sankce za porušení jím stanovených 

povinností. Zákon o integrované prevenci je především procesní normou, která je 

horizontální a zároveň speciální vůči složkovým právním předpisům. Integrované 

povolení v sobě do jisté míry zahrnuje rozhodnutí a stanoviska vyžadovaná dle 

složkových předpisů. 

Problematika havárií souvisí též úzce s otázkou odpovědnosti za ztráty na 

životním prostředí, k nimž v důsledků havárií zpravidla dochází. Právní odpovědnost ve 

vztahu k životnímu prostředí upravuje řada právních norem. Nejvýznamnější z nich, ve 

vztahu k průmyslovým haváriím, je zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 

újmě a její nápravě a o změně některých zákonů (zákon o ekologické újmě). Tento 

zákon v souladu s komunitárním právem44 je založen na principu prevence, zásadě 

„znečišťovatel platí“ a principu naturální restituce. Definuje pojem ekologické újmy, 

upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, 

došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů 

či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem a na 

vodě nebo půdě. Dále zákon upravuje výkon státní správy v této oblasti. 

Zákon se vztahuje pouze na ekologickou újmu, která souvisí s vybranou 

provozní činností v něm uvedenou, a pouze na újmu na vybraných složkách životního 

prostředí (vybrané chráněné druhy, voda a půda). Pro předcházení ekologické újmě a 

její případnou nápravu stanoví systém preventivních a nápravných opatření. V tomto 

smyslu je tento zákon právní normou speciální ve vztahu ke složkovým právním 

předpisům, které upravují obecné otázky ekologické újmy na jednotlivých složkách 

životního prostředí. Zásadní změnou přístupu k odpovědnosti za ekologickou újmu je 

konstrukce objektivní odpovědnosti. 

Do pramenů právní úpravy havárií můžeme v širším smyslu zahrnout též 

předpisy obecné povahy z oblasti práva životního prostředí, předpisy týkající se 

chemických látek, informování veřejnosti nebo posuzování vlivů na životní prostředí. 

Jedná se například o zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 123/1998 Sb., 

                                                 
43 Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečišťování. 
44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES, o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti 
s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 
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o právu na informace o životním prostředí, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).  

Např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví obecně poskytuje 

ochranu veřejnému zdraví jako zdravotního stavu obyvatelstva a jeho skupin. Tento 

zákon stanoví mimo jiné práva a povinnosti příslušných orgánů na tomto úseku veřejné 

správy. Tyto orgány mohou mít povahu dotčených orgánů v některých řízeních 

související s prevenci a odstraňováním následků havárií, mohou mít dle zákona také 

určité pravomoci při mimořádných událostech. 

O některých z výše uvedených právních předpisů bude podrobněji pojednáno 

v dalších kapitolách této práce.   
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5. Předcházení vzniku havárií (prevence) 

 

V přímé úměře s tempem růstu průmyslové výroby roste také riziko vzniku 

havárií. Tento trend je však dlouhodobě nepřijatelný a odporuje principům trvale 

udržitelného rozvoje. Zásadním mechanismem, který velikost rizika může významně 

ovlivnit, je prevence. Jde o základní princip uplatňující se při ochraně životního 

prostředí. Předcházení riziku vzniku havárie, škodám na životním prostředí a ztrátám na 

lidských životech a zdraví je mnohem účelnější a ekonomicky výhodnější, než se 

později snažit o nápravu negativních následků, která v řadě případů již ani není možná.   

Prevence zahrnuje celou řadu prvků, které lze rozdělit do dvou hlavních skupin, 

na technická a organizační opatření. Technická opatření zajišťují striktní dodržování 

parametrů definovaného pracovního procesu a v případě vzniku odchylky aktivují 

příslušné havarijní systémy. Organizační opaření, která jsou zpravidla ve srovnání 

s technickými opatřeními daleko méně nákladná, zahrnují zejména specializaci a 

odbornost personálního zabezpečení, dodržování stanovených pracovních postupů a 

efektivní systém kontrol a dozoru nad provozovanou činností. Význam organizačních 

opatření bývá často podceňován, i když jejich přínos může být značný. Zvláštní 

skupinou jsou pak opatření zaměřující se na zvyšování spolehlivosti lidského faktoru.  

Právní předpisy v oblasti životního prostředí upravují řadu preventivních 

opatření. Přičemž je třeba rozlišovat preventivní opatření všeobecné povahy, která musí 

být přijata provozovatelem v době, kdy ještě neexistuje bezprostřední hrozba vzniku 

škody na životním prostředí a speciální preventivní opatření, která musí být přijata 

provozovatelem v době, kdy zjistí bezprostřední hrozbu vzniku škody na životním 

prostředí.  

V obecné rovině proces prevence havárií může počínat již při procesu 

posuzování vlivu na životní prostředí a je vázán také na některé aspekty územního 

plánování a rozhodování. Prevence je také zahrnuta v procesu vydávání integrovaného 

povolení, které se vztahuje na řadu provozů, které jsou potenciálním zdrojem rizika 

havárie. Riziko havárie však nikdy nelze eliminovat zcela. Systém prevence si klade za 

cíl snížit celkové společenské i individuální riziko na tzv. společensky přijatelnou mez. 

Pro její dosažení je potřeba vynakládat nejen prostředky pro realizaci technických 

opatření, ale také aktivně zvyšovat spolehlivost lidského faktoru, který se při současném 

vývoji technologií a systému kontrol stává zcela rozhodujícím. 
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5.1 Prevence havárií a územní plánování 

 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a udržitelný rozvoj území a ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území a zároveň chránit krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel45. Stavební zákon stanoví všeobecný cíl vytvářet v území 

podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem (§ 19/1 písm. g). V praxi 

se jedná především o umisťování nových rizikových provozů, zejména s ohledem na 

blízkost okolní zástavby, dopravní infrastruktury, rekreačních oblastí nebo významných 

přírodních lokalit. Dále se jedná o změny u již existujících zařízení a o celkový rozvoj 

okolí provozu, tzn. umisťování dalších staveb v blízkosti zařízení atd.  

Při pořizování a užívání všech nástrojů územního plánování, kterými jsou dle 

zákona územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, (která se dále člení jednak podle svého obsahu, účelu a podle velikosti 

území, pro které je pořizována) územní rozhodnutí, musí příslušné orgány z těchto 

stanovených cílů a úkolů vycházet a respektovat je. Smyslem územního plánování tak je 

mj. umísťovat riziková zařízení způsobem, aby bylo zamezeno nepřijatelnému ohrožení 

obyvatel, životního prostředí, nemohlo dojít ke vzniku domino efektů vzhledem 

k umístění ostatních okolních objektů a zařízení, nevzniklo ohrožení nezvladatelnými 

přírodními vlivy, zabránit nárůstu intenzity přepravy obecně a zejména přes kritická 

místa a zabránit obtěžování obyvatelstva hlukem, případně jinými emisemi.46  

Veřejnost má přitom možnost se procesů pořizování územní dokumentace účastnit 

a ovlivňovat je, neboť stavební zákon zároveň obecně umožňuje účast veřejnosti na 

procesu územního plánování a na řadě míst počítá s možností veřejného projednávání a 

podáváním námitek či připomínek ze strany veřejnosti.  

Navazujícím institutem v územním řízení je vydání územního rozhodnutí, které je 

až na výjimky nutnou podmínkou pro umisťování staveb nebo zařízení, jejich změnu, 

změnu jejich vlivu na využití území a pro ochranu důležitých zájmů v území. Pokud má 

být vydáno územní rozhodnutí o záměru, který vyžaduje posouzení vlivu na životní 

                                                 
45 Viz. ust. § 18 StZ. 
46 Melkes, V., Mika, O.: Prevence závažných průmyslových havárií, Univerzita obrany, Brno, 2005, str. 
76. 
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prostředí dle zvláštního právního předpisu,47 musí žadatel přiložit ke své žádosti 

stanovisko příslušného úřadu podle tohoto právního předpisu.48 Stejně tak musí žadatel 

předložit rozhodnutí, závazná stanoviska či souhlasy vydané správními orgány podle 

ostatních zvláštních právních předpisů, které jsou podmínkou vydání územního 

rozhodnutí. Ve vydaném územním rozhodnutí může správní orgán stanovit podmínky 

provozu umisťovaného zařízení. Účelem je jednak omezit nepříznivé vlivy provozu na 

okolí, ale samozřejmě také předejít vzniku havárií. 

K naplnění veřejného zájmu, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního 

pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, mají stavební 

úřady povinnost vykonávat soustavný dozor. Tím samozřejmě nejsou dotčena kontrolní 

oprávnění jiných orgánů státní správy při ochraně životního prostředí, vztahující se 

k podmínkám provozu zařízení. 

 

5.2 Prevence havárií  a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

 

 Důležitým prvkem prevence negativních vlivů na životní prostředí včetně 

havárií průmyslových provozů je proces posuzování vlivů záměru či koncepce na 

životní prostředí. Tento institut v českém právním řádu upravuje, v souladu s 

komunitátním právem,49 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů).    

Posuzování vlivů patří mezi průřezové nástroje ochrany životního prostředí, 

jejichž prostřednictvím je zajišťována ochrana životního prostředí jako celku,  a nikoliv 

pouze jeho jednotlivých složek.50 Předmětem posuzování vlivů jsou předpokládané 

přímé i nepřímé  vlivy provedení i neprovedení záměru na životní prostředí, přičemž se 

posuzují vlivy při přípravě, provádění, provozování a ukončení záměru, a také při 

možnosti havárie. Zákon výslovně stanoví jako zásadu pro zjišťovací řízení, aby 

příslušný úřad zvážil riziko havárie zejména vzhledem k navrženému použití látek a 

technologií. K uplatnění institutu posuzování vlivů dochází u vybraných  záměrů, které 

představují potencionální zdroj rizika pro své okolí. Jeho preventivní význam je dán 

                                                 
47 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
48 Ust. § 86 odst.4 StZ. 
49 Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí, ve znění změn provedených směrnicí Rady 97/11/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 
50 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí,C.H. Beck, Praha, 2003, str. 186. 
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především tím, že u záměrů, vymezených v příloze zákona, je nutné pro vydání 

rozhodnutí ve správním řízení (např. § 86/4 stavebního zákona) předložit mimo jiné i 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Bez něj nelze 

příslušné správní rozhodnutí vydat. Stanovisko má charakter odborného podkladu pro 

vydání rozhodnutí v navazujících řízeních (ust. § 10 odst. 3 zákona o posuzování vlivů). 

Příslušný správní úřad bere při svém rozhodování obsah stanoviska vždy do úvahy a 

pokud jsou v něm uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, 

zahrne je do svého rozhodnutí, v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil 

nebo učinil jen částečně. Jeho rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění (ust. § 10 

odst. 4).  

Podkladem pro vydání stanoviska k posouzení vlivů je vždy odborný posudek 

zpracovaný k tomu oprávněnou a odbornou osobou. Z tohoto důvodu by měl příslušný 

úřad, vydávající konečné rozhodnutí (typicky stavební úřad), pravděpodobně mít k 

dispozici jiný stejně odborný materiál, aby měl průkazný podklad pro případ toho, proč 

ke stanovisku nepřihlížel. Aby nedocházelo ke zneužívání již vydaného stanoviska 

například s ohledem na změnu povahy technologického procesu apod., je jeho platnost 

omezena na pět let s možností prodloužení.51 Pokud by během této doby došlo 

k podstatné změně poměrů tak, že by se k samotné realizaci záměru přistupovalo za 

zcela nových podmínek a tedy i vlivů na životní prostředí, nelze původní stanovisko 

použít a je třeba vydat stanovisko nové.  

Smyslem celého procesu posuzování vlivů je tak poskytnout úřadu vydávajícímu 

finální rozhodnutí dostatek odborných podkladů, které mu umožní při zvážení 

havarijních rizik vyplývajících ze záměru rozhodnout nejlepším či nejvhodnějším 

způsobem s ohledem na poměry v daném území. 

 

5.3 Havárie z hlediska integrované prevence (IPPC) 

 

 Základním právním předpisem obecné povahy na poli prevence znečištění 

životního prostředí, vztahující se tedy obecně i na prevenci havárií, je zákon č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). V souladu 

                                                 
51 Petržílek, P., Guth, J., Týcová, G.: Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, 
Nakladatelství ARCH, Praha, 2002, str. 58. 
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s komunitárním právem52 stanovuje integrovaný přístup k ochraně životního prostředí, 

který spočívá ve sledování nejen samotného znečištění životního prostředí, ale také v 

postihování příčin jeho vzniku. Zákon stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, ve 

kterých probíhají vybrané činnosti (viz. Příloha č.1 ZIntP), zavádí institut integrovaného 

povolení pro tato zařízení a postup při jeho vydávání. Zákon dále upravuje systém 

výměny informací o tzv. nejlepších dostupných technikách. Jedná se především o 

procesní normu, která je horizontální a zároveň speciální vůči složkovým právním 

předpisům. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí pak samostatně 

upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování. Jedná se o veřejně 

přístupný informační systém veřejné správy obsahující údaje o vybraných látkách, jejich 

přenosech a emisích. 

 Integrovaným povolením se rozumí rozhodnutí stanovící podmínky provozu 

zařízení uvedených v příloze zákona, a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany 

životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto 

předpisy umožňují.53 Zásadní význam mají tzv. závazné podmínky provozu zařízení, ve 

kterých úřad mimo jiné stanoví, jaká opatření mají být přijata pro prevenci havárií a 

omezování jejich případných následků. 

 Tento komplexní přístup má ten účel, aby byla zajištěna ochrana životního 

prostředí jako celku, tzn. ustupuje se od složkového pojetí ochrany životního prostředí. 

Zavedení integrovaného přístupu znamená zejména zvýšení prevence předcházení 

znečišťování životního prostředí, zamezení přenosu znečištění z jedné složky životního 

prostředí do druhé, zjednodušení administrativních procedur pro provozovatele zařízení 

i státní správu  a zvýšení právní jistoty vycházející z jednotného přístupu k ochraně 

životního prostředí.54  

Při posuzování žádostí o integrované povolení a stanovení závazných podmínek 

provozu zařízení příslušný úřad vychází z použití tzv. nejlepších dostupných technik 

(BAT – best available techniques) na základě hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona. 

Technikami se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a 

činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých 

                                                 
52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES, o integrované prevenci a omezování znečišťování 
(původně směrnice Rady 96/61/ES). 
53 Ust. § 2 písm. h) ZIntP 
54 Petržílek, P., Tichá, T.: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění, ARCH, Praha, 2003, 
str. 46. 
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technik navržených k předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a 

jejich dopadů na životní prostředí, přičemž technikami se rozumí jak použitá 

technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, 

udržováno a vyřazováno z provozu. Dostupnými technikami jsou techniky vyvinuté 

v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou 

provozovateli za rozumných podmínek dostupné, bez ohledu na to, zda jsou používány 

nebo vyráběny v České republice. Nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska 

dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.55 

BAT lze tedy chápat jako technologie použité v daném místě a čase, které 

způsobují ve všech fázích životního cyklu ( výstavba, provoz a ukončení provozu) 

nejmenší celkové negativní dopady na životní prostředí v porovnání s jinými 

použitelnými technologiemi, a jejichž náklady na pořízení a provoz jsou v porovnání 

s celkovými přínosy investice přijatelné ( princip návratnosti investic a ziskovosti 

provozu).56  

Pro posuzování zařízení z hlediska kritérií BAT správní úřad může jako podklad 

využít tzv. referenční dokumenty BAT ( BREF – dokumenty) vytvořené Evropskou 

komisí. Informují správní úřady o aktuálním vývoji BAT na základě porovnávání 

používaných technologií s parametry nejlepších dostupných technik. Z uvedeného je 

zřejmé, že povinnost provozovatelů zařízení s rizikem havárií vyhovět požadavkům 

BAT je významným prvkem systému prevence vzniku takových havárií. 

Zákon o integrované prevenci má zvláštní postavení vůči stavebnímu zákonu a 

zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. V prvé řadě stanoví, že stavební 

povolení pro zařízení nelze vydat bez předchozího integrovaného povolení.57 

Integrované povolení se vztahuje jak na zařízení nová, tak na zařízení již provozovaná. 

Zákon umožňuje provozovateli nového zařízení podat žádost o vydání integrovaného 

povolení ještě před vydáním územního rozhodnutí. V závislosti na tom, zda žádost o 

vydání integrovaného povolení bude podána před nebo po vydání územního rozhodnutí, 

se bude lišit rozsah integrovaným povolením nahrazovaných složkových rozhodnutí. 

Podání žádosti o vydání integrovaného povolení však logicky a časově spadá spíše do 

                                                 
55 Ust. § 2 písm. f) ZIntP. 
56 Petržílek, P., Tichá, T.: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění, ARCH, Praha, 2003, 
str. 33. 
57 Ust. § 45 ZIntP. 
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fáze stavebního řízení.58 Oproti tomu stanovisko dle EIA vzhledem ke svému charakteru 

spadá do fáze před územním rozhodnutím. 

Platí, že v případě ještě nerealizovaného záměru podléhajícího procesu EIA 

nelze bez stanoviska EIA vydat rozhodnutí o integrovaném povolení. Stanovisko dle 

EIA ve vztahu k zákonu o integrované prevenci má charakter odborného podkladu pro 

rozhodnutí o žádosti o integrované povolení. Žádost o integrované povolení však bude 

obsahovat stanovisko EIA jen tehdy, pokud již bylo vydáno. Nevylučuje se však 

paralelní běh procesu IPPC a procesu EIA. Teprve když stanovisko EIA není vydáno do 

doby, kdy má být rozhodnuto o integrovaném povolení, je třeba takové řízení přerušit a 

dokončit nejprve proces posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud však stanovisko 

EIA bylo vydáno již před zahájením řízení o vydání integrovaného povolení, musí jej 

provozovatel k žádosti přiložit.59 

 

5.4 Prevence havárií dle složkových předpisů 

 

Právní úpravu otázek spojených s prevencí havárií v obecné podobě nalezneme 

také v některých složkových právních předpisech, které slouží tedy nejen k ochraně 

před následky průmyslových havárií, ale obecně před poškozováním jednotlivých 

složek životního prostředí jakoukoliv formou. V otázkách prevence havárií jsou tyto 

předpisy právní úpravou obecnou a uplatní se v případech, kdy se neuplatní zvláštní 

právní úprava.60 Tyto předpisy se uplatní v případech mimořádných událostí 

s negativními dopady na příslušnou složku životního prostředí, aniž by se muselo jednat 

o událost intenzity havárie. Zároveň se nemusí výlučně jednat o událost způsobenou 

chemickou látkou, i když to bude pravděpodobně jeden z nejčastějších případů.  

 

Ochrana podzemních a povrchových vod je zakotvena především v zákoně o 

vodách.61 Ten v ustanovení § 38 a následujících chrání jakost vod před jejich 

                                                 
58

 Tichá, T.: Zákon o integrované prevenci ve vztahu k některým dalším právním předpisům, České právo 
životního prostředí, Ročník III 1/2003, str. 47. 
59 K tomu blíže Tichá, T.: Zákon o integrované prevenci ve vztahu k některým dalším právním 
předpisům, České právo životního prostředí, Ročník III 1/2003, str. 48-50. 
60 Např. zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.425/1990 Sb., …. (zákon o prevenci 
závažných havárií), zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů (zákon o ekologické újmě). 
61 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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znečištěním odpadními vodami a zejména závadnými a nebezpečnými látkami, které 

představují zvýšené nebezpečí pro kvalitu vod, pokud by došlo k jejich úniku. V příloze 

vodního zákona je přitom uvedeno, co jsou nebezpečné závadné a zvlášť nebezpečné 

závadné látky, závadnou látkou se pak rozumí ty, které mohou ohrozit jakost vod, a 

které nejsou odpadními ani důlními vodami.  

Povinností každého, kdo zachází se závadnými látkami, je učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich 

prostředí. Uživatel závadných látek, který s nimi zachází ve větším rozsahu nebo je 

zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 

vody,62 musí vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán), který 

schvaluje vodoprávní úřad. Co by měl havarijní plán obsahovat je podrobně uvedeno 

v prováděcím právním předpise.63 Ten zároveň stanoví, že pokud uživatel závadných 

látek vypracovává havarijní plán podle zvláštního právního předpisu, kterým je 

například zákon o prevenci závažných havárií, zahrne do havarijního plánu 

zpracovávaného podle vodního zákona a prováděcí vyhlášky pouze ty náležitosti 

vyhláškou uvedené, které havarijní plán vypracovaný podle zvláštního právního 

předpisu neobsahuje, a příslušným způsobem na tento plán odkáže.   

Havárií vodní zákon rozumí mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné 

závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. O havárii jde vždy, dojde-

li k takovému zhoršení či ohrožení jakosti vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 

látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady a dále v případech 

jakéhokoliv zhoršení nebo ohrožení jakosti vod v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů, a v některých dalších 

případech. Pokud k havárii skutečně dojde, má ten, kdo ji způsobil, povinnost učinit 

bezprostřední opatření k odstranění příčin havárie i k odstranění následků. Při této 

činnosti postupuje podle vypracovaných havarijních plánů. Zároveň je původce havárie 

povinen ji neprodleně ohlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo 

jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí. 

Negativní důsledky havárie musí primárně odstranit ten, kdo ji způsobil. Jaká 

opatření k nápravě by měl původce (na své náklady) učinit určí vodoprávní úřad nebo 

Česká inspekce životního prostředí. Za situace, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, může 

                                                 
62 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejích škodlivých následků. 
63 Tamtéž. 
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jejich provedení zabezpečit sám správní orgán a náklady provedení těchto opatření pak 

po povinném vymáhat.  

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) stanoví mj. povinnosti provozovatelů zvláště velkých, 

velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování.64 Jednou z nich je povinnost 

odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší 

a činit opatření k předcházení havárií. Prováděcí právní předpis65 havárií rozumí 

nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise 

znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými 

postupy. Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů mají povinnost 

zpracovat pro své provozy provozní řád, v němž se mimo jiné stanoví preventivní 

opatření vzniku havárie a jejího zvládání, otázky odstraňování následků a informování 

obyvatelstva. Podle příslušných ustanovení provozního řádu pak musí provozovatel 

v případě havárie také postupovat. Obsah provozního řádu stanoví prováděcí právní 

předpis. 

Právním předpisem zabývajícím se otázkou prevence je také zákon č. 167/2008 

Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů 

(zákon o ekologické újmě). Jedním ze základních principů ze kterých vychází tento 

zákon je právě princip prevence. Zákon upravuje práva a povinnosti osob při 

předcházení ekologické újmě a při její nápravě. Za podmínek v tomto zákoně 

stanovených stanoví pro předcházení ekologické újmě systém preventivních opatření. 

Tato opatření mají charakter speciálních preventivních opatření, tj. uplatní se až 

v případě bezprostřední hrozby vzniku ekologické újmy. V tomto smyslu je tento zákon 

právní normou speciální ve vztahu ke složkovým právním předpisům. (blíže viz. 

kapitola 7) 

 

 

 

 

                                                 
64 Ust. § 4 zákona o ochraně ovzduší. 
65 Vyhláška 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 
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5.5 Prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami 

  

 Mimořádné události v chemickém průmyslu, popřípadě dopravní havárie 

spojené s nekontrolovatelným únikem nebezpečných chemických látek, jsou 

nejčastějším typem havárií způsobených chemickými látkami. Závažnost těchto havárií 

spočívá v tom, že unikající látka může ohrozit nejen životní prostředí a osoby 

nacházející se v bezprostředním kontaktu s místem úniku, ale i v širokém okolí nehody. 

Nebezpečné účinky látek jsou dány jejich fyzikálními, chemickými a toxickými 

vlastnostmi a proto nakládání s těmito látkami podléhá přísným opatřením a pravidlům. 

 Právním předpisem upravujícím zásadně otázku prevence průmyslových 

(chemických) havárií je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.66 Tento 

zákon nahradil původní zákon č. 353/1999 Sb.,67, kterým byla do českého právního řádu 

vtělena směrnice SEVESO II (viz. kapitola 3 a 4). K zákonu o prevenci závažných 

havárií se vztahuje několik prováděcích předpisů, které blíže specifikují ustanovení 

zákona. Upravují podrobněji otázky kontroly nebezpečných látek, havarijního 

plánování, systému prevence aj. 

 Úzkou vazbu k zákonu o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami má zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Dle tohoto zákona se provádí přesná klasifikace nebezpečných chemických 

látek. Látky se zařazují do skupin nebezpečnosti dle míry jejich nebezpečnosti pro 

zdraví a pro životní prostředí. Klasifikace nebezpečných chemických látek je 

nezbytným předpokladem pro další nakládání s nimi. Zákon o prevenci závažných 

havárií pak dle této klasifikace vymezuje svou působnost na konkrétní látky a 

přípravky. 

   

 

 

                                                 
66 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky 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 závažných havárií). 
67 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, 
úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 
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5.5.1 Působnost právní úpravy 

 

Zákon o prevenci závažných havárií (dále jen „zákon“) stanoví systém prevence 

závažných havárií68 pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo přípravek. Cílem právní úpravy je snaha snížit pravděpodobnost 

vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, 

životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.  

Jeho působnost však není univerzální. Stanoví povinnosti právnických osob a 

podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt nebo zařízení, v 

němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována 

nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 

1 k tomuto zákonu, nebo osob, které byly zařazeny do skupiny A nebo skupiny B 

rozhodnutím krajského úřadu (provozovatel). Nevztahuje se tedy na nepodnikající 

fyzické osoby. 

Zákon postihuje pouze objekty a zařízení, v nichž se nachází stanovené 

(nadlimitní) množství vybraných nebezpečných chemických látek, představujících 

v určitých množstvích zvýšené nebezpečí pro okolí. Nebezpečnou látkou ve smyslu 

zákona je vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako 

surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u 

kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie.69 

 Objektem zákon chápe celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je 

umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně 

společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a 

podnikajících fyzických osob. Přičemž zařízením se dle zákona myslí technická nebo 

technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, 

používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné 

pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, 

průmyslové dráhy a nákladové prostory. 

                                                 
68 Zákonná definice závažné havárie viz. kapitola 1 této práce. 
69 Viz. příloha č. 1 této práce. 
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V souladu s působností směrnice zákon také vyjmenovává objekty a činnosti, na 

které se nevztahuje a pro které platí zvláštní právní úprava70 (negativní vymezení věcné 

působnosti zákona). Jedná se o vojenské objekty a vojenská zařízení, nebezpečí spojená 

s ionizujícím zářením, silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu vybraných 

nebezpečných chemických látek nebo chemických přípravků mimo objekty a zařízení, 

včetně dočasného skladování, nakládky a vykládky během přepravy, přepravu 

vybraných nebezpečných chemických látek nebo chemických přípravků v potrubích, 

včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic postavených 

mimo objekt a zařízení v trase potrubí,  skládky odpadu a některé další činnosti ( viz. 

ust. §1 odst.3). 

 

5.5.3 Povinnosti provozovatele 

 

Návrh na zařazení objektu či zařízení do příslušné skupiny (A nebo B) 

 Zákon v první řadě ukládá podnikajícím fyzickým a všem právnickým osobám, 

užívajícím objekt nebo zařízení, aby zpracovaly seznam nebezpečných látek v nich 

umístěných, s uvedením druhu, množství, klasifikace a fyzikální formy látky. Na 

základě tohoto seznamu, konkrétně podle množství nebezpečné látky, mají povinnost 

navrhnout zařazení objektu či zařízení do příslušné skupiny ( A nebo B).  

 Zařazení do skupiny A navrhne provozovatel v případě, že množství nebezpečné 

látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v 

příloze č. 1  zákona v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II. V případě, že nejsou 

dosažena tato množství nebezpečné látky, je rozhodující součet poměrných množství 

nebezpečných látek zjištěný podle přílohy č. 1 v části 1 tabulce I a tabulce II, a to podle 

vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 v části 2, a tento součet je roven nebo 

větší než 1.  

Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B provozovatel podá, pokud 

množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je 

množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 2 tabulky I nebo 

tabulky II. V případě, že nebude dosaženo toto množství nebezpečné látky, je opět nutné 

provést součet poměrných množství nebezpečných látek podle přílohy č. 1 v části 1 

                                                 
70 Např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákon č. 
185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,  zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
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tabulce I a tabulce II podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 v části 2, 

součet musí být roven nebo větší než 1.  

Přitom je třeba vycházet z toho, že i množství nebezpečné chemické látky 

nacházející se krátkodobě (např. pro potřeby zásobování nebo expedice) v místě, které 

je součástí objektu nebo zařízení, nutno započítat do umístěného množství. 

Provozovatel má povinnost v případě takových změn druhu nebo množství umístěné 

chemické látky, že by to vedlo ke změně zařazení objektu nebo zařízení do jiné skupiny, 

podat bezprostředně krajskému úřadu, nejpozději však do jednoho měsíce po takové 

změně, návrh na nové zařazení do příslušné skupiny.  

Odpovědnost za správnost výpočtu množství látek leží na uživateli objektu či 

zařízení. Krajský úřad po posouzení návrhu vydá rozhodnutí o zařazení do skupiny A 

nebo B.  Jestliže nebudou splněny limitní hodnoty pro podání návrhu na zařazení ani do 

jedné skupiny, má provozovatel povinnost tuto skutečnost protokolárně zaznamenat 

(protokol o nezařazení). Za podmínek stanovených zákonem, dle množství zjištěné 

nebezpečné látky, tento protokol předloží kontrolním orgánům a zašle příslušnému 

krajskému úřadu, a nebo pouze takový protokol uloží pro případnou kontrolu objektu či 

zařízení. Nakonec i tyto objekty mohou být po posouzení protokolu o nezařazení 

krajským úřadem na základě jeho rozhodnutí zařazeny do skupiny A nebo B.71  

Protokol o nezařazení je výchozím podkladem pro hodnocení tzv. domino efektu. 

Domino efektem se rozumí možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti 

dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo 

skupiny objektů nebo zařízení a umístění nebezpečných látek. Domino efekt představuje 

tzv. kumulativní a synergické účinky havárie, což znamená hromadění určitých jevů, 

jejich společné působení a zesílení jejich účinku. Chemické látky v objektu, který není 

zařazen do skupiny A nebo B, mohou být relativně bezpečné nebo nedosahují limitního 

množství, stanoveného zákonem. Tyto látky však mohou vykazovat riziko vzniku 

havárie v souvislosti s ohrožením objektu umístěném v okolí. V takovém případě se 

koncentrace nebezpečných látek jejich součtem v dané lokalitě zvyšuje a dochází ke 

zvýšeni rizika vzniku domino efektu, a tak i havárie.72 

Na základě rizika domino efektu, které vyplývá z umístění okolních objektů a 

v nich umístěných nebezpečných látek, může být objekt zařazen do skupiny A nebo B i 

                                                 
71 Proces zařazování objektu či zařízení do skupiny A nebo B viz.  příloha č. 2 této práce. 
72

 Grafické znázornění domino efektu viz. příloha č. 4 této práce. 
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tehdy, pokud sám o sobě nedosahuje uvedených limitů potřebných pro zařazení do 

některé skupiny. 

 

Analýza a hodnocení rizik závažné havárie 

 Další povinností provozovatele je provést analýzu a hodnocení rizik závažné 

havárie, přičemž zákon definuje riziko jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího 

specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. 

Analýza je následně podkladem pro zpracování bezpečnostního programu nebo zprávy. 

V analýze má provozovatel povinnost identifikovat zdroje rizika nebezpečí, jeho míru a 

přijatelnost, určit možné scénáře událostí a jejich příčin, které můžou vyústit v závažnou 

havárií, odhadnout jejich pravděpodobnost a dopad na životy lidí, životní prostředí a 

majetek.  Zdrojem rizika je vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Scénářem událostí je myšlen variantní 

popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe 

navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně 

probíhajících a nebo probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout 

průběh závažné havárie. 

Pokud dochází ke zřizování nového objektu nebo zařízení výstavbou nebo 

formou změny dokončené stavby, musí provozovatel předložit tento dokument 

souběžně s podáním návrhu na zahájení územního řízení, popřípadě s podáním žádosti o 

stavební povolení u příslušného stavebního úřadu. Bez něj nelze územní rozhodnutí ani 

stavební povolení vydat. Navíc je analýza a hodnocení rizika nezbytnou podmínkou pro 

schválení územně plánovací dokumentace.73 Jak má být analýza a hodnocení rizika 

zpracována stanoví prováděcí právní předpis, vyhláška MŽP č.256/2006 Sb., o 

podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

 

Bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva 

 Na základě provedené analýzy a hodnocení rizik musí provozovatel objektu 

nebo zařízení skupiny A zpracovat bezpečnostní program, který stanoví zásady 

prevence závažné havárie, strukturu a systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení 

a popř. preventivní opatření vztahující se k možnému vzniku domino efektu (rozhodne-

li tak krajský úřad). Obsáhlejším a podrobnějším preventivním nástrojem je 

                                                 
73 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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bezpečnostní zpráva,74 kterou je povinen zpracovat provozovatel objektu nebo zařízení 

skupiny B. Vyplývá to z vyšší míry rizika vzniku havárie s ohledem na podstatně vyšší 

množství v nich umístěných vybraných nebezpečných chemických látek nebo 

přípravků. Bezpečnostní zprávou provozovatel prokazuje, že provedl identifikaci zdrojů 

rizik a jejich vyhodnocení, že zavedl odpovídající systém řízení bezpečnosti, že má 

organizaci vyrozumění a varování, že je vybaven dostatečným množstvím ochranných a 

zásahových prostředků a že provedl příslušnou havarijní přípravu.75  

Bezpečnostní program i bezpečnostní zprávu je provozovatel povinen předložit 

krajskému úřadu ke schválení. Po schválení bezpečnostní dokumentace je provozovatel 

povinen dle této dokumentace postupovat s cílem předejít ohrožení života a zdraví lidí, 

životního prostředí a majetku. Dále má povinnost seznámit s obsahem této dokumentace 

v potřebném rozsahu zaměstnance. Způsob zpracování bezpečnostního programu a 

bezpečnostní zprávy a strukturu bezpečnostní zprávy v podrobnostech stanoví prováděcí 

právní předpis.76 Bezpečnostní zpráva se liší od programu povinností provozovatele 

zajistit její periodické posouzení, a to vždy nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o jejím schválení, schválení její aktualizace nebo předchozího 

posouzení. Ve zprávě o posouzení bezpečnostní zprávy by měl být uveden seznam 

změn provedených v objektu nebo zařízení, souhrnný vliv provedených změn na 

bezpečnost provozu, případně věcné a odborné zdůvodnění, proč nebyla provedena 

nebo nenastala potřeba provést aktualizaci bezpečnostní zprávy. Provozovatel je 

povinen aktualizaci bezpečnostní zprávy a zprávu o jejím posouzení předložit 

krajskému úřadu ke schválení. 

Před schválením všech výše uvedených dokumentů je krajský úřad zašle k 

vyjádření ministerstvu, dotčeným orgánům veřejné správy a dotčeným obcím též za 

účelem informování veřejnosti. Ministerstvo a dotčené orgány veřejné správy k návrhu 

bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy nebo jejich aktualizací zašlou 

krajskému úřadu své vyjádření nejpozději do 60 dnů ode dne jejího obdržení. Ve stejné 

lhůtě zašlou krajskému úřadu své vyjádření a vyjádření veřejnosti dotčené obce.  

Po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 

10% dosavadního množství, po každé změně technologie, ve které je daná látka použita, 

nebo po organizačních změnách, pokud vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu, je 

                                                 
74 Blíže viz. ust. § 10 ZPrevH. 
75 Melkes, V., Mika, O.: Prevence závažných průmyslových havárií. Brno: Univerzita obrany, 2005, str. 
89. 
76 Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 
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nutné aktualizovat bezpečnostní dokumentaci. Návrh aktualizace podléhá schválení 

krajským úřadem. 

 Provozovatel objektů skupiny B může na základě vhodného umístění 

nebezpečné látky v objektu či zařízení nebo jejím skladováním ve stavu, kdy je 

vyloučeno riziko, že by mohla způsobit nebo přispět k rozvoji a rozsahu havárie, 

dosáhnout omezení informace o této nebezpečné látce v bezpečnostní zprávě. 

Předpokladem je však rozhodnutí krajského úřadu a provozovatel má povinnost doložit 

a prokázat své tvrzení o neexistenci nebezpečí vzniku či rozvinutí havárie s přispěním 

takto umístěné látky.77  

 

Plán fyzické ochrany 

 Každý provozovatel objektu nebo zařízení skupiny A i B musí vypracovat plán 

fyzické ochrany objektu. Jde o ochranu před nežádoucím vniknutím cizích osob, proti 

útokům a podobným neoprávněným činnostem, které by mohly vyvolat vznik havárie. 

V rámci plánu fyzické ochrany provozovatel provede analýzu možností neoprávněných 

činností a útoků na objekt nebo zařízení, uvede přijatá režimová opatření, způsob 

fyzické ostrahy a použité technické prostředky. Fyzická ochrana vždy zahrnuje střežení 

objektu bezpečnostní agenturou nebo vlastními zaměstnanci, zabezpečení fyzické 

ostrahy na pevném stanovišti nebo obchůzkou a otázku rozsahu střežení v rámci 

prostoru objektu nebo zařízení. Podrobnosti rozsahu a obsahu bezpečnostních opatření 

stanoví prováděcí právní předpis.78 Plán fyzické ochrany je zasílán krajskému úřadu, 

stejně jako Policii České republiky,79 pouze na vědomí. Provozovatel je ale povinen 

prověřovat funkčnost bezpečnostních opatření včetně zkoušek poplachového systému, a 

to nejméně jednou za rok, o čemž je pořizován zápis. Zákon u bezpečnostních opatření 

vylučuje na straně zaměstnanců provozovatele a příslušných správních orgánů, popř. 

jiných osob poskytování informací o plánu fyzické ochrany podle zvláštního právního 

předpisu.80 Tato povinnost mlčenlivosti je dána i po skončení pracovního poměru nebo 

prací81 s ohledem na zachování bezpečnosti provozu proti vnějším útokům. 

 
                                                 
77 Postup při vypracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií viz. 
příloha č. 3 této práce. 
78 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah 
bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo do skupiny 
B. 
79 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
80 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
81 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti. 
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Pojištění odpovědnosti za škody 

 Zákon ukládá provozovateli objektu povinnost sjednat pro případ havárie 

pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku takové havárie. V případě, že přes 

všechna výše uvedená preventivní opatření dojde k havárii a v souvislosti s ní ke škodě 

na životech, zdraví a majetku osob, má samozřejmě provozovatel povinnost poskytnout 

oprávněným osobám příslušnou náhradu. Odpovídající finanční krytí v podobě 

povinného pojištění možných nároků poškozených musí být provozovatelem zajištěno 

ještě před uvedením nového objektu do zkušebního provozu nebo do užívání a dále po 

celou tuto dobu. Výši limitu pojistného plnění si určuje sám provozovatel, nicméně by 

tato výše měla odpovídat rozsahu možných dopadů závažné havárie, které jsou uvedeny 

v bezpečnostní dokumentaci. Krajskému úřadu musí být jako důkaz předložena ověřená 

kopie pojistné smlouvy, a to ve lhůtě třiceti dnů od jejího uzavření. Stejně tak je třeba 

krajskému úřadu oznámit jakékoliv změny ve sjednaném pojištění v budoucnu. 

 Zákon v případě povinného pojištění chápe pojem škody ve smyslu 

občanskoprávním. Do pojištění ve smyslu zákona tak nemusí být zahrnuta případná 

náhrada ekologické újmy, která však může být zajištěna jiným způsobem.82 O 

odpovědnosti za škodu, popř. ekologickou újmu a možnostech jejich uplatnění v případě 

havárií pojednává podrobněji kapitola 7 této práce. 

 

5.5.4 Havarijní plánování 

 

 Pokud by i po provedení výše uvedených preventivních opatřeních  k havárii 

skutečně došlo, je nutné vypracovat postupy jejího zvládání a zmírnění jejích dopadů. K 

tomuto účelu slouží proces havarijního plánování, jehož formálním výstupem jsou 

havarijní plány jako návody, které kroky a v jakém časovém sledu uskutečnit v případě 

havárie. Havarijní plán je zpracováván provozovatelem buď pro prostor uvnitř objektu 

nebo zařízení (vnitřní havarijní plán), nebo příslušným krajským úřadem pro vymezené 

území v okolí objektu nebo zařízení (vnější havarijní plán). Jde tedy o nástroje, podle 

nichž se postupuje v případě skutečného ohrožení závažnou havárií, zejména pokud již 

nastala nebo ji nelze odvrátit. Rozhodující je nejen připravit dobré a funkční plány, ale 

zásadní význam má obecně systematická příprava havarijního managementu v rámci 

diferencovaného školení, kurzů a jiných forem vzdělávání zaměstnanců. 

                                                 
82 Zákon č. 168/2008 Sb., o ekologické újmě 
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Vnitřní havarijní plán 

 Povinnost vypracovat vnitřní havarijní plán má pouze provozovatel objektu nebo 

zařízení skupiny B. Vnitřní havarijní plán je nástrojem provozovatele, stanovujícím 

opatření uvnitř objektu nebo zařízení, jejichž cílem je zabránění vzniku závažné havárie 

a při jejím vzniku zmírnění jejích následků. Na jeho přípravě se spolupodílejí také 

zaměstnanci provozovatele. Jeho smyslem je především závazně stanovit, které osoby 

pověřené provozovatelem, při jakých možných scénářích a při využití jakých prostředků 

mají jednat, aby byly eliminovány negativní předpokládané důsledky vzniklé havárie. 

Na provozovatele se přitom vztahuje stejná povinnost provést aktualizaci plánu, jako je 

tomu u bezpečnostní zprávy nebo programu při změně druhu nebo množství nebezpečné 

chemické látky.  

Provozovatel má další povinnosti stanovené zákonem, zejména seznámit 

s havarijním plánem zaměstnance, prověřovat aktuálnost plánu a postupovat podle něj 

při havarijních událostech, pro něž byl cíleně vypracován. Jak má být konkrétně 

postupováno při zpracování a jak má být vnitřní havarijní plán strukturován stanoví 

prováděcí právní předpis.83 Příslušnému krajskému úřadu je tento dokument následně 

zasílán k evidenci a uložení, a to nejpozději 3 měsíce před uvedením nového objektu 

nebo zařízení do zkušebního provozu, případně ve stejné lhůtě před uvedením do 

užívání. Dle zákona o prevenci havárií je krajský úřad dotčeným správním úřadem na 

úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace v 

územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby, pokud je 

jeho předmětem objekt nebo zařízení. Stavební zákon přitom vyžaduje, aby pro vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání dokončené stavby stavebník opatřil závazná stanoviska 

dotčených orgánů. Je pak zřejmé, že stanovisko krajského úřadu k vydání kolaudačního 

rozhodnutí by při absenci vnitřního havarijního plánu bylo záporné. 

Určitým nedostatkem právní úpravy je, že krajský úřad nemá podle zákona 

možnost vrátit zpracovaný havarijní plán provozovateli pro nedostatky v jeho 

zpracování, kromě možnosti uložit povinnost zahrnout do plánu preventivní 

bezpečnostní opatření vztahující se k možnosti vzniku domino efektu. Hrozí tak, že 

havarijní plán bude přes stanovené obsahové náležitosti vypracován povrchně a 

nedostatečně. V takovém případě se nebude jednat ani o správní delikt, neboť tím je 

podle zákona pouze nezpracování, nedostatečná aktualizace nebo nepředložení plánu 

                                                 
83 Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 
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k archivaci. V takovém případě by krajský úřad mohl za podmínek stanovených 

zákonem rozhodnout o zákazu užívání objektu nebo zařízení z důvodu nesplnění 

povinností provozovatele na dostatečně odborné úrovni.84 

Vnitřní havarijní plán v sobě zahrnuje řadu dalších dílčích plánů, jako je např. 

traumatologický, evakuační plán, plán varování zaměstnanců, plán individuální ochrany 

aj. Ostatní plány, jako např. povodňový plán nebo požární plán, jejichž zpracování 

ukládají jiné právní předpisy,85 jsou samostatnou přílohou vnitřního havarijního plánu. 

 

Vnější havarijní plán 

 Vnější havarijní plán se od vnitřního plánu liší v určení prostorového použití a 

také v subjektu zpracování. Zpracování vnějšího havarijního plánu zajišťuje krajský 

úřad. Postupuje při tom podle zvláštního právního předpisu.86 Provozovatel objektu 

nebo zařízení skupiny B má povinnost zpracovat a poskytnout krajskému úřadu 

podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního 

plánu. Na základě těchto podkladů krajský úřad stanoví zónu havarijního plánování a 

vypracuje pro ni havarijní plán. Pro účely zákona se tedy Zónou havarijního plánování 

území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází 

objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího 

havarijního plánu. Krajský úřad může však s uvedením důvodů rozhodnout i o tom, že 

pro konkrétní objekt nebude vnější havarijní plán zpracován. Podrobnosti rozsahu a 

způsobu zpracování vnějšího havarijního plánu stanoví prováděcí právní předpis.87 

Zjistí-li příslušný krajský úřad, že zóna havarijního plánování zasahuje do území dalších 

krajů, vyzve dotčený krajský úřad ke spolupráci. Dotčený krajský úřad, do jehož území 

zasahuje zóna havarijního plánování, zajistí zpracování dílčích částí vnějšího 

havarijního plánu a předá je krajskému úřadu, který zajišťuje zpracování vnějšího 

havarijního plánu. Ten také odpovídá za celkovou koordinaci zpracování havarijního 

plánu a společné řešení mimořádné události. 

Podklady od provozovatele tak nejsou jediným zdrojem informací pro krajský 

úřad. Může dále vycházet například z dílčích podkladů poskytnutých dotčenými orgány 

                                                 
84 Ust. § 39 odst.3 ZPrevH.  
85 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně. 
86 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon i 
integrovaném záchranném systému). 
87 Vyhláška Ministerstva vnitra  č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 
plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 
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státní správy, z jejich vyjádření, vyjádření veřejnosti, dotčených obcí a dalších, které 

uzná za vhodné, výčet těchto podkladů v prováděcí vyhlášce je jen demonstrativní. 

V rámci vnějšího havarijního plánu je zpracováván jako jeden z plánů 

konkrétních činností také plán preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino 

efektu. Součástí tohoto plánu je také seznam objektů, které mohou být domino efektem 

ohroženy, včetně popisu opatření, která mohou zabránit nebo omezit možnost jeho 

vzniku. Při zkoumání rizika domino efektu může být předmětem zájmu např. posouzení 

účinků tlakové vlny, tepelné radiace nebo letících úlomků na okolní objekty, které 

mohou iniciovat nebo rozvinout další sekundární havárii. 

 

5.5.5 Zřizování nových objektů a zařízení 

 

 Prevence závažných havárií vyžaduje komplexní přístup k dané problematice 

který má svůj počátek již ve stadiu územního plánování a navazujícího rozhodování 

podle stavebního zákona. Vhodné umístění objektu nebo zřízení skupiny A nebo B, je 

základním krokem vedoucím k předcházení závažných následků případné havárie 

provozu i k efektivnějšímu provádění záchranných a likvidačních prací. Proto zákon o 

prevenci závažných havárií v úzké návaznosti na stavební zákon stanoví ve svém ust. § 

21, jaké dokumenty a v jakých stadiích řízení při umisťování záměru a jeho uvádění do 

užívání je žadatel povinen dodat, aby mohlo být vydáno požadované rozhodnutí. 

 Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která chce zřizovat nový objekt nebo 

nové zařízení výstavbou nebo formou změny dokončené stavby, je povinna zpracovat 

návrh na zařazení a analýzu a hodnocení rizika závažné havárie a předložit tyto 

dokumenty krajskému úřadu souběžně s podáním návrhu na zahájení územního řízení o 

jeho umístění, popřípadě souběžně s podáním žádosti o stavební povolení stavby nebo 

její změny nebo žádosti o dodatečné povolení stavby v případě, kdy se územní 

rozhodnutí nevydává. Při nepředložení analýzy a hodnocení rizika závažné havárie není 

možné schválit územně plánovací dokumentaci ani vydat územní rozhodnutí, popřípadě 

stavební povolení. 

 Provozovatel nového objektu nebo zařízení, již zařazeného rozhodnutím 

krajského úřadu do příslušné skupiny, je povinen nejméně 3 měsíce před zahájením 

zkušebního provozu nebo užívání objektu předložit ke schválení návrh bezpečnostního 

programu nebo zprávy. Zkušební provoz nemůže být zahájen před právní mocí 
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rozhodnutí o schválení výše uvedených návrhů. Stejně tak nemůže být vydán ani 

kolaudační souhlas.88 

 Povinnost navíc má provozovatel objektu nebo skupiny B, který musí 

vypracovat a předložit krajskému úřadu vnitřní havarijní plán k evidenci a uložení a 

také písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vypracování 

vnějšího havarijního plánu, opět nejpozději 3 měsíce před uvedením nového objektu 

nebo zařízení do zkušebního provozu a pokud se zkušební provoz neprovádí, ve stejné 

lhůtě před uvedením do užívání. 

 

5.5.6 Účast a informování veřejnosti 

  

 Stupeň připravenosti obyvatelstva na zvládání jednotlivých mimořádných 

událostí, a to včetně následků průmyslových havárií, je odvislý od míry informovanosti 

a úrovně povědomí veřejnosti o možných rizicích a opatřeních při případné mimořádné 

události. Veřejnost by měla být obecně informována o charakteru možných ohrožení 

v místě bydliště, připravených záchranných a likvidačních pracích a o vhodných 

modelech chování při jednotlivých událostech. Přiměřená a celková informace pro 

obyvatelstvo by měla být zcela konkrétní, a to jak z pohledu popisu možných zdrojů 

rizik, tak i z hlediska doporučeného chování v jednotlivých krizových situacích. 

 Z hlediska obecné právní úpravy poskytování informací a účasti veřejnosti na 

rozhodování ve věcech životního prostředí je základním pramenem zákon č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí. Tento zákon odpovídá svým obsahem 

požadavkům komunitární právní úpravy, vyjádřeným ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/4/ES. Naplnění této směrnice bylo dosaženo přijetím zákona č. 

6/2005 Sb.,89 který podstatným způsobem novelizoval výše uvedený zákon o právu na 

informace o životním prostředí do podoby v souladu se zmíněnou směrnicí.  

 Na poli mezinárodním je Česká republika vázána Úmluvou o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záležitostech životního prostředí (tzv. Arhuská úmluva). Tato úmluva je dle článku 10 

Ústavy ČR bezprostředně závazná a přednostně aplikovatelná před zákonem. Úmluva 

                                                 
88 StZ.  
89 Zákon č. 6/2005 Sb., kterým  se  mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí. 
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obsahuje především programová prohlášení, tedy stanoví cíle, které by měly být 

dosaženy, aniž by stanovila konkrétní práva a povinnosti v této oblasti.  

 Zákon o prevenci závažných havárií obsahuje ve své hlavě V. ustanovení, která 

dávají veřejnosti možnost účastnit se a ovlivňovat samotné pořizování některých 

důležitých dokumentů havarijního plánování, ukládají správním orgánům na daném 

úseku povinnost informovat veřejnost o nebezpečí závažné havárie a právnickým a 

podnikajícím fyzickým osobám, v jejímž objektu nebo zařízení došlo k závažné havárii, 

povinnost tuto skutečnost bezodkladně ohlásit příslušnému krajskému úřadu, dotčeným 

orgánům veřejné správy podle zvláštního právního předpisu90 a dotčeným obcím.    

 

Účast veřejnosti při projednávání bezpečnostní dokumentace 

 Zákon, za podmínek v něm stanovených, poskytuje veřejnosti možnost účastnit 

se projednávání bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního 

plánu. Z hlediska prevence jde o účast veřejnosti v počáteční fázi rozhodování o 

rizikových záměrech, a je tak dána při rozhodování možnost výběru mezi možnými 

alternativami. Účast veřejnosti tak může být v této fázi významná pro ovlivnění 

konečného rozhodnutí. 

 Veřejné projednání návrhů bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a 

vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizací zajišťuje krajský úřad, který návrhy 

těchto dokumentů rozešle jednak dotčeným orgánům státní správy, jednak dotčeným 

obcím. Obec má poté povinnost do 15 dnů ode dne obdržení návrhů bezpečnostního 

programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu nebo jejich aktualizací, 

oznámit veřejnosti způsobem v místě obvyklým, kdy a kde lze do návrhů uvedených 

dokumentů nahlížet, činit si z nich výpisy, opisy, popřípadě pořizovat kopie. Nahlížení 

do nich musí být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení a ve stejné lhůtě může 

každá fyzická nebo právnická osoba uplatnit k návrhu písemné vyjádření.  

Obec následně jak své vlastní, tak i vyjádření veřejnosti zašle krajskému úřadu. 

Podobně své vyjádření k bezpečnostní dokumentaci zašlou krajskému úřadu dotčené 

orgány veřejné správy, a to v zákonem stanovených lhůtách. Pro případ, že dotčený 

správní orgán ve stanovené lhůtě nezašle krajskému úřadu své vyjádření, pak platí, že 

z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s bezpečnostní dokumentací souhlasí. 

Obdobně pro vyjádření veřejnosti a dotčené obce neuplatněná ve stanovené lhůtě platí 

                                                 
90 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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domněnka, že k bezpečnostní dokumentaci nemají připomínky. Vyjádření představují 

podklad pro rozhodnutí o schválení bezpečnostní dokumentace a krajský úřad se s nimi 

musí vypořádat a náležitě své rozhodnutí odůvodnit, aby bylo zřejmé, jak k nim 

přihlížel. 

 

Informování veřejnosti 

 Krajský úřad vymezí v okolí objektu nebo zařízení zónu havarijního plánování, v 

níž se uplatňují požadavky vnějšího havarijního plánu. Krajský úřad má následně 

povinnost v rámci této zóny zpracovávat a podle zvláštního právního předpisu91 

poskytovat informace veřejnosti o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino 

efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o 

žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie. Jedním ze smyslů takového 

postupu je ozřejmit veřejnosti informace o tom, jak se v případě havárie chovat. 

 Výše uvedený zvláštní právní předpis rozlišuje pasivní a aktivní zpřístupnění 

informace o životním prostředí, tzn. že bude poskytnuta buď na základě podané žádosti 

anebo bude žadateli sděleno, že jím požadovaná informace již byla zveřejněna a kde je 

možné ji získat. Z ustanovení prováděcího právního předpisu92 lze dovodit, že počítá 

pouze s poskytnutím informace formou zaslání písemné informace konkrétní osobě, 

takže předpokládá podání žádosti. 

Krajský úřad je také povinen v případě jakékoli změny v objektu nebo zařízení, 

která může ovlivnit bezpečnost mimo objekt nebo zařízení, nejméně však každých pět 

let, jím poskytovanou informaci aktualizovat. V případě, že by mohly účinky závažné 

havárie v okolí objektu nebo zařízení provozovatele zařazeného do skupiny B 

přesáhnout hranice státu, poskytne krajský úřad Ministerstvu životního prostředí 

dostatečné informace, aby sousední státy mohly případně uplatnit připomínky při 

zpracování změn bezpečnostní dokumentace. Ministerstvo dotčeným státům také předá 

informace zpracované a poskytnuté krajským úřadem. 

 

Informování o vzniku a dopadech závažné havárie 

 Obecnou informační povinnost o hrozícím či vzniklém poškození životního 

prostředí, tzn. i v případě havárie, stanoví zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon o prevenci závažných havárií stanoví speciální 

                                                 
91 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 
92 Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií.  



   52 

povinnost, kterou má právnická nebo podnikající fyzická osoba, v jejímž objektu nebo 

zařízení došlo k závažné havárii. Bezodkladně musí ohlásit tuto událost příslušnému 

krajskému úřadu, dotčeným orgánům veřejné správy podle zvláštního právního 

předpisu93 a dotčeným obcím. Bezodkladnost ohlášení má tedy spíše pořádkovou 

povahu. Pokud by však závažná havárie splnila kritéria stanovená v příloze č. 3 k 

zákonu94, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna doručit krajskému 

úřadu písemné hlášení o ní do 24 hodin od jejího vzniku a  konečnou písemnou zprávu o 

vzniku a dopadech nejpozději do 3 měsíců od vzniku.  

 

5.5.7 Správní delikty a sankce 

 

 Zákon o prevenci závažných havárií stanoví povinnosti podnikajícím fyzickým a 

právnickým osobám, které vlastní, užívají nebo budou uvádět do užívání objekt nebo 

zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Při porušení těchto povinností 

se v jejich případě bude jednat o odpovědnost za správní delikt.  Co je správním 

deliktem ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií a jaké sankce za ně lze uložit 

stanoví ustanovení §§ 36 a 37. Zákon jako se sankcí počítá zejména s ukládáním pokut, 

nicméně v případech, kdy provozovatel prokazatelně neplní řádně a včas povinnosti 

stanovené v ustanovení § 4 až 11, 17 a 18 (kumulativně) a pokud v důsledku toho hrozí 

závažné poškození nebo ohrožení života a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životního 

prostředí nebo škoda na majetku nebo k němu již došlo, může krajský úřad rozhodnout 

o zákazu užívání objektu nebo zařízení nebo jejich části.  

Zákon umožňuje zbavit se odpovědnosti za porušení právní povinnosti tak, že 

povinná osoba prokáže, že vynaložila v dané situaci veškeré rozumně požadované úsilí, 

aby porušení zabránila. Pokud toto prokáže, nebude jí pokuta uložena. 

O deliktní odpovědnosti a dalších případech odpovědnosti uplatňujících se 

v souvislosti s průmyslovými haváriemi je podrobněji pojednáno v kapitole 7 této práce.     

 

 

 

                                                 
93 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
94 ZPrevH. 
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6. Právní aspekty zdolávání havárií 

 

 V procesu zahrnujícím prevenci a odstraňování následků případných 

průmyslových havárií můžeme sledovat několik dílčích fází. V případě, kdy i přes 

veškerá preventivní a bezpečnostní opatření, o kterých bylo pojednáno 

v předcházejících kapitolách, dojde k mimořádné události jakou je havárie, je třeba 

rychle a efektivně řešit otázku zdolání takovéto havárie. Tato fáze je nejklíčovější pro 

 míru jak bezprostředních, tak trvalých následků havárie. Zdolávání havárie v sobě 

zahrnuje nutnost rychlého provedení záchranných a likvidačních prací tak, aby dopady 

havárie na životy a zdraví obyvatel a všechny složky životního prostředí byly co nejvíce 

eliminovány. Stejně tak je cílem záchranných a likvidačních prací minimalizovat škody 

na majetku. 

 Otázka zdolávání havárii velice úzce souvisí s otázkou prevence a řada 

preventivních nástrojů v sobě zahrnuje i otázky zdolávání a likvidace důsledků havárie. 

V předcházejících kapitolách byly rozebrány zejména právní předpisy, které upravují 

otázku prevence a odstraňování následků havárií se speciální působností ve vztahu např. 

jen k určitému typu rizika, nebo jen ve vztahu ke konkrétní složce životního prostředí. 

Mají tedy konkrétní a užší zaměření. Pro otázku zdolávání havárií, záchranných a 

likvidačních prací je však důležité stanovit obecně podmínky a zásady jak činnosti státu 

a jeho orgánů, tak i povinnosti fyzických i právnických osob při provádění záchranných 

a likvidačních prací. 

 Jako reakce  na prokázanou nedostatečnost předchozí legislativy v otázce obecné 

úpravy postupu při mimořádných událostech, zejména pak po zkušenostech 

s předcházejícími povodňovými událostmi, byly přijaty dva důležité zákony, které 

nabyly účinnosti od počátku roku 2001, a to zákon č. 240/2000 sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů. Zároveň s nimi byl přijat také zákon 

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů a zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů. Tyto zákony, označované jako krizová 

legislativa, vytváří obecný rámec přípravy a provádění zásahů při mimořádných 

událostech včetně průmyslových havárií a jejich použití přichází do úvahy tehdy, pokud 

neexistuje odpovídající právní úprava ve speciálních právních předpisech. 
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6.1 Krizové řízení  

 

 Zákon č. 240/2000 sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení.  Základními pojmy jsou zde krizové řízení jako souhrn 

řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, a krizová situace, kterou se rozumí 

mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"). Mimořádnou událostí95 přitom může být 

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

 V případě jednoho z krizových stavů, konkrétně stavu nebezpečí, zákon 

výslovně uvádí havárii jako jeden z možných důvodů jeho vyhlášení. Stav nebezpečí je 

možné vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové 

havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní 

prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,96 a není možné 

odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 

systému. V případě stavu nebezpečí se tedy předpokládá, že intenzita ohrožení tedy 

ještě nedosahuje míry, kterou předpokládá pro své použití ústavní zákon o bezpečnosti 

ČR, podle nějž by jinak mohl být v případě průmyslových havárií, nehod nebo jiného 

nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek a bezpečnost vyhlášen nouzový stav. Stav nebezpečí vyhlašuje 

hejtman kraje a neprodleně o tom informuje vládu. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s 

uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho část. 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich 

rozsah.  

Orgány krizového řízení, vymezené zákonem, mají různý rozsah práv a 

povinností. Zatímco vládě a ministerstvům přísluší zejména koncepčně a metodicky 

                                                 
95 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
96 Čl.5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 



   55 

zajistit rámcové vytváření a funkčnost institutu krizového řízení, konkrétní povinnosti 

leží především na jiných správních úřadech, orgánech krajů, obcí a na Hasičském 

záchranném sboru na úrovni krajů. Správní úřady vedou přehled možných zdrojů rizik, 

provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů97 

odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace, rozhodují o 

činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, a vykonávají některé další činnosti. 

Krajské úřady musí pro svůj územní obvod zpracovat havarijní plán kraje. Ten 

obsahuje zejména vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů správních úřadů a jiných 

státních orgánů a orgánů samosprávy, jimž zákon ukládá povinnost zpracovat krizový 

plán s ohledem na charakteristiku území, výčet a hodnocení možných krizových rizik, 

jejich dopad a další náležitosti. V přílohové části nalezneme mimo jiné havarijní plány 

již zpracované podle zvláštních právních předpisů. Zabezpečit zpracování krizového 

plánu kraje je ze zákona úkolem Hasičského záchranného sboru kraje. Přitom má právo 

uložit určeným obcím povinnost vypracovat vybrané úkoly.  

Podle havarijního plánu kraje se postupuje při řešení mimořádných událostí, které 

vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Stupeň poplachu 

předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na 

rozsahu a druhu mimořádné události. Jednotlivé stupně poplachu jsou vymezeny ve 

vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. 

 

6.2 Integrovaný záchranný systém (IZS) 

 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému vymezuje 

integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a 

jejich působnost, působnost státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a 

při záchranných likvidačních pracích po dobu krizových stavů. 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  

spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a 

samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a 

                                                 
97 Např. zákon č. 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a 
doplnění některých zákonů (atomový zákon). 
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likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Použije se v přípravě na vznik 

mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce 

dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému. Základními složkami 

integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Ostatními složkami 

IZS mohou být vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, obecní policie, orgány 

ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení 

civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. 

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem  a páteří integrovaného 

záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na 

místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost 

složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS 

(je jím operační a informační středisko  HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a 

prostředky  jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je 

pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva 

vnitra. Dle zákona má velitel zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací 

rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit 

evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a 

životního prostředí, je rovněž oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci. 

Zákon o IZS výslovně pamatuje na mimořádné události v souvislosti s provozem 

technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při 

jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady. Pro tyto případy stanoví 

povinnosti podnikající fyzické a právnické osobě, která je vlastníkem, správcem nebo 

uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů. Tyto povinnosti se liší podle 

toho, zda se jedná teprve o fázi přípravy na mimořádné události nebo k ní již došlo a 

nastala nutnost zásahu. V první fázi se osoba musí podílet na přípravě záchranných a 

likvidačních prací a na zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního 

plánu zejména tím, že poskytne na vyžádání hasičskému záchrannému sboru kraje 

informace o zdrojích rizik, pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech 

jejich likvidace, možných účincích na obyvatele a životní prostředí, opatřeních 
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připravených pro zajištění nezbytných sil a prostředků k provedení záchranných a 

likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení. 

Pokud už k havárii došlo, musí osoba především začít neprodleně provádět 

záchranné a likvidační práce dle svých havarijních plánů, má ohlašovací povinnost vůči 

místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného 

systému a bezprostředně ohroženým obcím, musí se podílet na varování osob 

ohrožených havárií, poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by 

mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva 

(zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích 

ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech), spolupracovat při odstraňování 

havárie se složkami integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány 

krajů a obcí a některé další povinnosti. 

 

6.3 Ochrana obyvatelstva 

  

 Ochrana obyvatelstva při průmyslové havárii je složitý komplex různých 

opatření, která se plánují dopředu a realizují se ve spolupráci se složkami integrovaného 

záchranného systému. Mezi soubor těchto opatření patří zejména : varování ohroženého 

obyvatelstva, vyrozumění dotčených orgánů, ukrytí obyvatelstva, detekce a 

monitorování havarijní situace, individuální ochrana (prostředky individuální ochrany, 

prostředky improvizované ochrany), lokalizace a likvidace požáru, vyhledávání a 

vyprošťování zasažených osob, poskytování  první zdravotnické a první lékařské 

pomoci, uzavření ohroženého nebo postiženého území, regulace pohybu osob, 

dekontaminace osob, zvířat a majetku aj. 

 Z hlediska varování obyvatelstva existují poměrně dobré základy pro 

optimalizaci kvalitního jednotného systému varování a vyrozumění. V trvalé 

provozuschopnosti jsou udržovány systémy, které umožňují včasné varování a 

informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí. V působnosti Ministerstva vnitra, 

respektive Hasičského záchranného sboru ČR, je správa sirén, účelně umístěných po 

celém území České republiky, které umožňují přenos varovných signálů na 80% tohoto 

území. Akustické zkoušky těchto sirén probíhají pravidelně dvakrát ročně. Od roku 
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2001 je zaveden jeden varovný signál „všeobecná výstraha“, který se vyhlašuje při 

hrozbě nebo vzniku mimořádné události. 98 

 Zásadním ochranným opatřením je evakuace, jíž se rozumí neprodlené rychlé 

přemístění osob z ohrožené oblasti do míst ležících mimo zónu havarijního plánování. 

K provedení evakuace jsou připravovány evakuační plány, které jsou součástí 

havarijního plánování. Pokyny k přípravě a zahájení evakuace jsou vysílány 

prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, popřípadě zvláštními lokálními 

prostředky. 

 Důležitým opatřením je také stanovení obecných zásad chování ohrožených a 

zasažených osob. Mohou eliminovat riziko ztráty života nebo újmy na zdraví 

ohrožených nebo postižených osob. Systém těchto zásad zpravidla stanoví příslušné 

orgány ve speciálních příručkách pro jednotlivé typy mimořádných událostí a jednotlivé 

skupiny osob. Mezi tyto základní zásady patří např. povinnost nepřibližovat se k místu 

havárie, vyhledat vhodný úkryt, použít improvizované prostředky ochrany, sledovat 

vysílání veřejných sdělovacích prostředků, připravit evakuační zavazadlo, opustit 

bydliště na základě výzvy příslušných orgánů, pomoci ostatním aj.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Mika, O.: Průmyslové havárie, TRITON, Praha, 2003, str. 106. 
99 Předpis CO-51-5: Provozní havárie s výronem nebezpečných škodlivin, Praha, 1981. 
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7. Odstraňování následků havárií 

 

 Havárie jako jedna z nejzávažnějších mimořádných událostí se zpravidla 

neobejde bez následků. Tyto následky se mohou lišit svou povahou i svým rozsahem. 

Odvíjí se zejména od příčin a charakteru samotné havárie, od včasnosti zásahu proti 

takové havárii a podle efektivnosti provedení záchranných a likvidačních prací. 

V obecné rovině můžeme rozlišovat následky havárií jako jsou ztráty na lidských 

životech, poškození lidského zdraví, poškození životního prostředí jako celku nebo jeho 

jednotlivých složek. V podstatě vždy jsou následkem havárie materiální škody a další 

navazující ekonomické ztráty zejména na straně původce havárie. Některé z těchto 

následků mohou mít trvalý charakter bez možnosti jejich nápravy, jiné mohou být pouze 

dočasné s možností jejich úplné nebo alespoň částečné restituce. 

 Hlavním nástrojem pro vypořádání se z následky průmyslových havárií 

v právním smyslu je institut právní odpovědnosti. V oblasti životního prostředí můžeme 

mluvit o ekologicko-právní odpovědnosti. Konstrukce odpovědnosti v oblasti životního 

prostředí je poměrně problematická vzhledem k roztříštěnosti právní úpravy a vzhledem 

k specifikům životního prostředí a jeho jednotlivých složek jako objektu této 

odpovědnosti. Specifikem je také fakt, že k následkům havárií, resp. k samotné havárií 

může dojít jak v důsledku protiprávního jednání, tak i v důsledku jednání, které je 

v souladu s právem. 

 V rámci ekologicko-právní odpovědnosti můžeme rozlišovat odpovědnost 

deliktní a odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Deliktní odpovědnost v sobě 

dále zahrnuje odpovědnost trestněprávní a odpovědnost za správní delikty (odpovědnost 

správně-právní). Odpovědnost za ztráty na životním prostředí můžeme chápat buď jako 

odpovědnost za škodu na životním prostředí nebo jako odpovědnost za ekologickou 

újmu. V prvém případě se jedná o odpovědnost soukromoprávní, na kterou se uplatní 

obecná úprava občanského zákoníku,100 kdežto v druhém případě se jedná o 

odpovědnost veřejnoprávní, vztahující se primárně k imateriálním ztrátám na životním 

prostředí.101 Je zřejmé, že ve vztahu k faktickému odstraňování a nápravě následků 

havárií má největší význam právě odpovědnost za ztráty na životním prostředí. 

 

                                                 
100 Zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
101 Blíže srov. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, C.H. Beck, Praha, 2003, str.64 a násl. 
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7.1 Deliktní odpovědnost 

 

 Systém deliktní odpovědnosti za poškození životního prostředí upravuje 

s účinností od 1. 1. 2010 nový trestní zákoník, z. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (trestněprávní odpovědnost) a dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a jednotlivé právní předpisy nejen na úseku ochrany 

životního prostředí. 

 Správně právní odpovědnost ve vztahu k činnostem spojeným s rizikem 

vzniku havárie by byla především případem odpovědnosti právnických nebo fyzických 

osob vznikající v důsledku protiprávního jednání při výkonu jejich podnikatelské 

činnosti, přičemž se jedná o odpovědnost objektivní, tedy odpovědnost za následek. 

Tato konstrukce vyplývá z povahy právnických osob  a z možných důsledků jejich 

činnosti, jakým je i případná havárie. Přesto nemusí vždy automaticky při splnění výše 

uvedených požadavků následovat uložení sankce. Specifickým ustanovením 

umožňujícím liberaci je ustanovení § 38 odst.1 zákona o prevenci závažných havárií, 

kdy právnická nebo fyzická osoba nebude odpovídat za správní delikt, jestliže prokáže, 

že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 

zabránila. 

Právní úprava správních deliktů souvisejících s haváriemi je značně roztříštěná. 

Základním a zřejmě nejfrekventovanějším druhem sankce za porušení právní povinnosti 

bude uložení pokuty. Není přitom vyloučeno, že například osoba, která se dopustí 

správního deliktu podle vodního zákona tím, že znečistí povrchové nebo podzemní vody 

únikem chemických látek ze svého provozu, bude pokutována vedle toho ještě podle 

zákona o prevenci závažných havárií, protože porušila další povinnost, když 

nepostupovala podle vnitřního havarijního plánu. Efektivním nástrojem majícím 

sankční povahu, jejichž cílem je především restituce původního stavu, jsou nápravná 

opatření ukládaná správními orgány k odstranění následků protiprávního jednání.102 

Některé předpisy umožňují správnímu orgánu při zvlášť závažném porušení právní 

povinnosti nebo při jejím opakovaném porušování zakázat další provoz zařízení.103  

V souvislosti se vznikem havárie může za určitých okolností dojít také ke vzniku 

trestněprávní odpovědnosti fyzické osoby spočívající v naplnění skutkové podstaty 

úmyslného nebo nedbalostního trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí 

                                                 
102 Např. ust. § 42 VodZ, § 7 ZEkÚ. 
103 Např. ust. § 39 odst.3 ZPrevH. 
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(§ 293 a násl. z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) nebo dalších trestných činů, jejichž 

speciální skutkové podstaty jsou uvedeny v trestním zákoníku. Ve vztahu 

k problematice havárií by z těchto přicházel nejvíce v úvahu trestný čin neoprávněného 

vypuštění znečišťujících látek a neoprávněného nakládání s odpady. Z trestných činů 

obecně nebezpečných by se mohl uplatnit trestný čin poškození a ohrožení provozu 

obecně prospěšného zařízení, nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a 

nebezpečné látky a trestný čin nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a 

zvláštního štěpného materiálu. Z ostatních skutkových podstat použitelných i pro 

případy havárií to je např. trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, poškozování cizí 

věci, zneužívání vlastnictví aj.  

 

7.2 Občanskoprávní odpovědnost 

 

Systém občanskoprávní odpovědnosti za škody je upraven v zákoně č. 40/1961 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 415 občanského zákoníku 

je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí. Občanský zákoník však pojem škody na životním prostředí 

dále nijak blíže nespecifikuje.  

Občanský zákoník rozlišuje v rámci obecné odpovědnosti za škodu další 

speciální případy odpovědnosti. V případě škod způsobených haváriemi by do úvahy 

přicházelo především použití ustanovení § 432 o odpovědnosti za škodu z provozu 

zvlášť nebezpečného, případně § 420a o škodě způsobené provozní činností, se 

subsidiárním použitím § 415 a 420. Odpovědnost v těchto případech vzniká bez ohledu 

na to, zda došlo k porušení právní povinnosti, nevyžaduje se přitom ani zavinění škůdce. 

Jedná se tedy o tzv. objektivní odpovědnost, která však není absolutní, protože se jí lze 

za podmínek stanovených  zákonem zprostit (liberovat). 

Ve smyslu občanského zákoníku se může jednat o škodu materiální či 

imateriální (např. škoda na zdraví). Podle občanského zákoníku se hradí skutečná škoda 

a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Škoda se primárně hradí v penězích (reparace); 

požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do 

předešlého stavu (restituce). Škoda na životním prostředí je však mnohdy trvalá a 

obtížně kvantifikovatelná a lze vyčíslit pouze prostřednictvím škody na věci (např. 

budovách, porostu nebo na pozemcích). Dalším limitem občanskoprávní odpovědnosti 
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je fakt, že je pouze na vůli vlastníka poškozené věci, zda bude svůj nárok na náhradu 

škody uplatňovat. Nehledě na to, že některé složky životního prostředí, které mohou být 

poškozeny v důsledku havárie, jsou vyloučeny z předmětu vlastnického práva a 

neexistuje tak v těchto případech subjekt, který by byl ve smyslu občanskoprávním 

škodu na těchto složkách oprávněn vymáhat. 

Rozsah náhrady škody podle občanského zákoníku je tak jedním z limitujících 

faktorů aplikace občanského zákoníku na náhradu škod na životním prostředí. 

V souvislosti se škodou způsobenou průmyslovými haváriemi by se tak mohla 

občanskoprávní odpovědnost uplatnit zejména u škody na majetku, škody na zdraví a 

případně u přesně vyčíslitelné škody na životním prostředí. Na škodu v tomto smyslu se 

vztahuje také povinné pojištění provozovatelů dle zákona o prevenci závažných 

havárií.104 Podobně tak vodní zákon upravuje otázku náhrady majetkové újmy vzniklé 

v důsledku provádění opatření k nápravě při haváriích na vodách.105 

 

7.3. Odpovědnost za ekologickou újmu 

 

 Z hlediska odstraňování následků průmyslových havárií, zejména pak z hlediska 

vypořádání se se ztrátami na životním prostředí jako celku nebo jeho jednotlivých 

složkách, se konstrukce odpovědnosti za ekologickou újmu jeví jako nejvhodnější 

nástroj. Konstrukce této odpovědnosti překonává některé limity občanskoprávní 

odpovědnosti ve vztahu k náhradě škod na životním prostředí. 

 

Pojem ekologické újmy 

 Ekologickou újmou se primárně rozumí imateriální ztráta na životním prostředí, 

která může vznikat z protiprávního jednání, i z jednání po právu. Obecně se jedná o 

odpovědnost veřejnoprávní, která umožňuje její uplatnění i vůči vlastníkovi. Ekologická 

újma je újmou nejen ve smyslu materiálním a ekonomickém, ale i biologickém, 

estetickém a kulturním a je jako újma pociťována nejen vlastníkem. Většinou se jedná o 

újmu těžko kvantifikovatelnou, obtížně napravitelnou a újmu latentní (skrytou).106 

   

                                                 
104 Ust. § 12 ZPrevH. 
105 Ust. § 42 odst.8 VodZ. 
106 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, C.H. Beck, Praha, 2003, str.64 a násl. 
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Základním právním přepisem upravujícím odpovědnost za ekologickou újmu je 

zákon č. 168/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů. Tento právní předpis nabyl účinnosti dne 17. 8. 2008, je tedy 

poměrně novou právní úpravou přijatou po poměrně zdlouhavém legislativním procesu. 

Tento zákon je výsledkem transpozice komunitárního práva107 108 s tím, že do jeho 

přijetí v českém právním řádu konkrétní úprava nápravy ekologické újmy prakticky 

neexistovala.  

 Systém administrativně-právní odpovědnosti za újmy a poškozování životního 

prostředí v oblasti veřejného práva je upraven v obecném rozsahu v zákoně č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a dále také ve zvláštních 

právních předpisech109 v oblasti ochrany životního prostředí. Dle obecného ustanovení 

zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, se však vzhledem k jistým nedůslednostem  

a chybějící zvláštní právní úpravě v praxi prakticky nepostupuje a nápravná opatření se 

ukládají podle zvláštních právních předpisů. Tyto právní předpisy upravují preventivní a 

nápravná opatření, přičemž je třeba rozlišovat preventivní opatření všeobecné povahy a 

speciální preventivní opatření. Jako preventivní opatření k odvrácení bezprostřední 

hrozby vzniku havárie a škod na životním prostředí, je v jednotlivých předpisech 

v oblasti ochrany životního prostředí stanovena zejména pravomoc příslušného 

správního orgánu omezit nebo zastavit provoz činnosti v případě takové hrozby. 

Nápravná opatření jsou v zásadě vázána nikoli na vznik škody na životním prostředí, ale 

na porušení právních předpisů a jsou nařizována osobě, která se tohoto porušení 

právních předpisů dopustila, tedy i původci případné ekologické újmy.110 

 

Zákon o ekologické újmě  

Zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě (dále jen zákon) upravuje práva a 

povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní 

                                                 
107 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES, o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 
108 Blíže v Stejskal, V.: Ke směrnici o právní odpovědnosti za prevenci škod na životním prostředí a její 
nápravě, České právo životního prostředí, Ročník IV 3/2004, str 9 a násl., nebo Vícha, O.: Informace o 
transpozici směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou 
škod na životním prostředí v ČR, České právo životního prostředí, Ročník VII 1/2007, str. 21 a násl. 
109 Zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
110 Podrobněji srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její 
nápravě. 
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nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlinách, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, a na vodě 

nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti. Zákon odstraňuje některé 

nedostatky předcházející právní úpravy, doplňuje ji a zavádí řadu nových institutů. 

Zákon je primárně založen na principu prevence a principu naturální restituce, na 

jejichž základě stanoví systém preventivních a nápravných opatření k odvrácení vzniku 

a k nápravě ekologické újmy. Zavádí nově princip objektivní odpovědnosti 

provozovatelů vybraných rizikových činností a důsledně provádí zásadu „znečišťovatel 

platí“. 111 

Ekologickou újmou se dle zákona rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního 

zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo 

na vybraných složkách životního prostředí (ust. § 2 písm. a), b), c)) Netýká se např. 

ovzduší.112 Z hlediska příčin ekologické újmy se zákon vztahuje na újmu hrozící nebo 

vzniklou v důsledku provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. které 

jsou považovány za rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví.113 Zákon se vztahuje 

také na některé činnosti výslovně neuvedené v jeho příloze č. 1, a to za podmínek 

stanovených v ustanovení § 5 odst.2 zákona a vymezuje svou působnost také negativně 

 tím, že výslovně uvádí, na které činnosti se nevztahuje (ust. § 1 odst.3). 

Zákon o ekologické újmě se může uplatnit nejlépe v případech poškození nebo 

znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami nebo odpady pocházejícími z jasně 

identifikovatelného zdroje, kdy je možné prokázat příčinnou souvislost mezi činností 

zdroje a způsobenou újmou. Takovým případem jsou i průmyslové havárie. Naopak je 

nevhodný u plošného znečištění, kdy není možné bezpečně prokázat příčinnou 

souvislost. 

                                                 
111 Blíže Vícha, O.: Zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy z pohledu ochrany přírody, Ochrana 
přírody, 5/2008. 
112 Blíže Stejskal, V. – Vícha, O.: Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě, České právo životního prostředí, Ročník VIII 1/2008, str. 64. 
113  Např. skládky, spalovny odpadu či přeshraniční přeprava odpadů (podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), úložiště těžebních odpadů (podle 
připravovaného zákona o nakládání s těžebními odpady), velké průmyslové podniky podléhající 
integrovanému povolení (podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů – zákon o integrované prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), dále o provozovatele vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či odebírající 
povrchové či podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – 
vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo provozovatele nakládající s geneticky modifikovanými 
organismy (podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů). 
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V neposlední řadě je nutné přihlédnout k tomu, že v důsledku konkrétní havárie 

mohou být ekologickou újmou dotčeny dvě nebo více přírodních složek současně, a 

v tom případě se jeví jako žádoucí jednotný postup podle téhož právního předpisu, 

kterým je právě zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě.114 

  Z vymezení působnosti je zřejmé, že z hlediska postihovaných činností je 

působnost zákona o ekologické újmě v otázkách prevence širší než např. působnost 

zákona o integrované prevenci nebo zákona o prevenci závažných havárií (viz. kapitola 

5). Zákon o ekologické újmě sice přímo nevymezuje svůj vztah k zákonu o prevenci 

závažných havárií, ale z ustanovení o vymezení jeho působnosti lze dovodit, že v praxi 

bude postihovat i většinu „provozovatelů“ ve smyslu zákona o prevenci závažných 

havárií.  

 Zákon o ekologické újmě však i přes jeho pozitivní přínosy rezignoval na 

obecnou úpravu odpovědnosti za ekologickou újmu. Zákon o ekologické újmě je 

zvláštním právním předpisem nejen k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ale 

také vůči jednotlivým složkovým předpisům na úseku ochrany životního prostředí, dle 

kterých je možné ukládat nápravná opatření. Platí, že pokud zákon o ekologické újmě 

nestanoví jinak, postupuje se při ukládání nápravných opatření podle složkových 

předpisů. Vzájemným vztahem zákona o ekologické újmě a složkových předpisů se tak 

vytváří v právním řádu systém určité dvoukolejnosti odpovědnosti za ekologickou 

újmu. 

 

Finanční zajištění odpovědnosti 

S účinností od roku 2013 bude výkon provozní činnosti ve smyslu zákona o 

ekologické újmě podmíněn zabezpečením finančního zajištění náhrady nákladů na 

případná preventivní a nápravná opatření. Bez zabezpečení finančního zajištění nebude 

možné provozní činnost vykonávat. Finanční zajištění nebude povinen zabezpečit 

provozovatel, který prokáže, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, 

jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000 Kč, nebo pokud je provozovatel 

držitelem zákonem stanovené registrace nebo certifikace, a provozovatelé, kteří mají 

právo hospodařit s majetkem státu. Finanční zajištění rovněž nebude povinen zabezpečit 

provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky 

nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.  

                                                 
114 Srov. Stejskal, V. – Vícha, O.: Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě, České právo životního prostředí, Ročník VIII 1/2008. str. 58 a násl. 
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 Způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění 

pro provozovatele a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k 

provedení preventivních opatření a nápravných opatření stanoví vláda nařízením. 

Nejčastějším způsobem naplnění požadavku finančního zajištění zřejmě bude uzavření 

pojistné smlouvy. Výše pojistného se bude lišit v závislosti na druhu provozní činnosti a 

její rizikovosti a citlivosti přírodních lokalit v okolí.  

Tímto zákonem není dotčena občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu 

s tím, že by nemělo docházet k případné náhradě téže škody dle obou právních režimů. 

V případech provozovatelů rizikových zařízení spadajících do působnosti zákona o 

prevenci závažných havárií tak vedle povinnosti pojištění odpovědnosti za škody 

vzniklé v důsledku závažné havárie vznikne ještě pojišťovací povinnost ve vztahu 

k případné ekologické újmě, způsobené takovou havárií. Vzniká tak otázka, zda bude 

možné v budoucnu zahrnout pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za 

ekologickou újmu vzniklé v důsledku konkrétní havárie do jednoho pojistného 

produktu, nebo bude třeba zavést nové druhy pojištění, které rozšíří stávající povinné 

pojištění odpovědnosti za škodu. 
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Závěr 

 

Právo na život a jeho ochranu a právo na příznivé životní prostředí jsou jedněmi 

ze základních lidských práv, která jsou deklarována v Ústavním pořádku České 

republiky. Stát zodpovídá za ochranu těchto práv a obecně za ochranu obyvatelstva a 

životního prostředí. Proto musí vytvářet účinné a efektivní systémy ochrany 

obyvatelstva a životního prostředí, do kterých musí být zahrnuto i riziko vzniku 

průmyslových havárií a jejich následků, jakož i ostatní mimořádné události. 

Řada případů závažných havárií v průmyslových provozech a zařízeních ve 

světě, ale také, byť v méně závažném měřítku, u nás, ukázaly, jaké obrovské riziko 

mohou tyto provozy představovat. Je proto nutné vytvářet a zdokonalovat systém, 

kterým by se podobným haváriím mohlo účinně předcházet. V Evropě se za posledních 

třicet let na tomto poli vykonalo mnohé a tato problematika je stále více vnímána jako 

jedna z existenčních priorit. Zdaleka již nejde jen o dílčí kroky směřující k odstranění 

konkrétních rizik, tak jak tomu bylo v minulosti, ale byly položeny základy jednotného 

systému prevence a havarijní připravenosti. Tento systém si klade za cíl snížit celkové 

společenské i individuální riziko na tzv. společensky přijatelnou mez. 

Základním nástrojem k vytvoření efektivního systému prevence, popř. systému 

odpovědnosti za zdolávání a odstraňování následků havárií, je právní řád, jakožto 

státem vynutitelný systém nutného chování. Základním cílem této práce byla snaha 

postihnout komplexně problematiku průmyslových havárií z pohledu platné právní 

úpravy. Práce vymezuje právní prameny vztahující se k problematice havárií, a to na 

mezinárodní, komunitární a vnitrostátní úrovni a analyzuje jejich vzájemné vazby a 

souvislosti. Na základě této analýzy se autor snaží ve vztahu k právní úpravě popsat 

základní principy v otázkách předcházení vzniku havárií, jejich zdolávání a 

odstraňování jejich následků. 

Právo životního prostředí obecně je nekodifikovaným právním odvětvím 

s relativně roztříštěnou úpravou obsaženou v řadě právních předpisů různé právní síly. 

Tento fakt je však do jisté míry pochopitelný, ne-li nutný vzhledem k širokému spektru 

problémů, kterými se toto odvětví zabývá. Vzhledem k rozdílným povahám a různým 

nástrojům ochrany jednotlivých složek životního prostředí je třeba upravit pro každou 

specifický přístup k její ochraně. Analogicky se tato roztříštěnost právní úpravy, po 

stránce hmotně-právní i procesně-právní, uplatňuje také v případě řešení otázek 
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prevence, zdolávání a odstraňování následků havárií. Je to dáno taktéž jejich různým 

charakterem, rozsahem, různými příčinami a jejich rozdílným vlivem na jednotlivé 

složky životního prostředí v konkrétních případech. 

Proto se musíme zabývat při zkoumání této problematiky různými právními 

předpisy a brát do úvahy především vzájemné vazby mezi nimi. Práce se tak kromě 

právních norem vztahujících se výlučně a specielně k haváriím zabývá také vazbami na 

instituty jako je územní plánování nebo posuzování vlivů a také významem krizové 

legislativy ve vztahu k likvidačním a záchranným pracím při zdolávání havárií. Také se 

dotýká základních institutů právní odpovědnosti ve vztahu k vypořádání se s jejich 

následky. 

Na základě výše uvedeného je tedy velmi složité zodpovědět otázku, zda by 

v oblasti právní úpravy byla žádoucí snaha o postupné sjednocování problematiky 

havárií, anebo zda naopak určitá roztříštěnost právní úpravy není v mnoha ohledech 

efektivnějším a účelnějším řešením. 

Jak bylo naznačeno v samotné práci, značný vliv na oblast právní úpravy havárií, 

má právo Evropských společenství. Zejména prostřednictvím sekundárního 

komunitárního práva dochází k vývoji a systematizaci právní úpravy v této oblasti i 

v našem vnitrostátním právním řádu. Nabízí se tedy otázka, do jaké míry by u nás byla 

přijímána podobná environmentální legislativa v dané oblasti, pokud by ČR nebyla 

členským státem EU a nebyla tak nucena pod hrozbou sankcí příslušnou komunitární 

právní úpravu do svého právního řádu implementovat. Vzhledem k tomu, jakým 

způsobem u nás probíhaly legislativní procesy týkající se některých klíčových předpisů 

z této oblasti, může tím být dána odpověď na výše uvedenou otázku. 

Z hlediska otázek souvisejících s problematikou havárií je zřejmě 

nejvýznamnější otázka prevence. Právní předpisy v oblasti životního prostředí upravují 

řadu preventivních opatření, a to jak na obecné úrovni, tak na úrovni zvláštní, zejména 

ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí. Zákon č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci zavádí obecný preventivní přístup k znečišťování životního 

prostředí a překonává princip složkového přístupu, který často vede k přenosu 

znečištění z jedné složky životního prostředí na druhou. Nejdůležitějším právním 

předpisem speciální povahy je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, 

který zakládá systém zajišťující ochranu zdraví člověka, hospodářských zvířat, 

životního prostředí a majetku před následky závažných průmyslových havárií. Zákon ve 

svém důsledku vytváří ve vztahu k chemickým látkám souhrn údajů o zdrojích rizik a 
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jejich rozmístění na území státu a představuje velmi významný pramen informací pro 

otázky havarijního a krizového plánování v České republice. Určitou otázkou však 

zůstává omezená působnost tohoto zákona, a to pouze ve vztahu k chemickým látkám 

určitého množství. Do působnosti tohoto zákona spadá v současnosti asi 150 – 200 

subjektů. Existuje však řada dalších subjektů disponujících s nebezpečnými chemickými 

látkami v podlimitním množství dle tohoto zákona, nebo jinými pro životní prostředí a 

člověka nebezpečnými látkami. A pochopitelně i tyto subjekty mohou představovat 

reálný zdroj rizika pro své okolí. 

V otázce zdolávání havárií, záchranných a likvidačních prací je možné 

konstatovat, že současná platná krizová legislativa je dostačující a odpovídá vysokým 

standardům krizového řízení. Vytváří poměrně ucelený propojený systém, který určuje 

obecně podmínky a zásady jak činnosti státu a jeho orgánů, tak i povinnosti fyzických i 

právnických osob při provádění záchranných a likvidačních prací. 

V otázce odstraňování následků havárií ve smyslu odpovědnosti za tyto následky 

je jistě pozitivem přijetí zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě. Tento zákon 

k tradičním konstrukcím odpovědnosti trestně-právní, správně-právní a občanskoprávní 

zavedl do praxe institut odpovědnosti za ekologickou újmu, který se před tím díky 

nedostatečné právní úpravě v praxi prakticky neuplatňoval. Institut odpovědnosti za 

ekologickou újmu je však ve vztahu k odstraňování následků havárií ve srovnání 

s ostatními druhy odpovědnosti nástrojem nejvhodnějším. Zákon o ekologické újmě 

zavedl nové prvky, jakým je např. objektivní odpovědnost za ekologickou újmu, 

speciální preventivní opatření při hrozící ekologické újmě, důsledné provedení zásady 

„znečišťovatel platí“ a princip naturální restituce.  

I přes to však s sebou tento zákon přinesl řadu nejasných a sporných otázek. 

Zákon rezignoval na obecnou úpravu odpovědnosti za ekologickou újmu. Vztahuje se 

pouze na vybrané složky životního prostředí, s vyloučením ovzduší, a postihuje pouze 

vybrané činnosti a provozy. Jako problematické se může jevit prokazování příčinné 

souvislosti mezi vybranou činností a ekologickou újmou, vlastní prokazování a 

kvantifikace ekologické újmy na vybraných složkách životního prostředí, a vůbec 

zajištění monitoringu aktuálního stavu těchto složek. Ne zcela jasné jsou též některé 

otázky finančního zajištění. V tomto směru může být problematické to, že zákon 

ponechává volbu formy finančního zajištění na provozovateli. Vzhledem k tomu, že 

náklady na odstranění ekologické újmy mohou v praxi dosahovat značné výše, bylo by 

v tomto směru žádoucí stanovit obligatorní finanční zajištění ve formě pojistné smlouvy 
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či bankovní záruky. To může mít ve svém důsledku také ten efekt, že bankovní subjekty 

budou před uzavřením příslušných smluv nutit provozovatele k ekologickým auditům. 

Zákon o ekologické újmě ve vztahu ke složkovým předpisům vytvořil určitou 

dvoukolejnost odpovědnosti za ekologickou újmu, což s sebou může přinést řadu 

problémů v oblasti jak hmotně-právní, tak i procesně-právní a kompetenční. 

S otázkou odpovědnosti za následky průmyslových havárií také souvisí obecně 

otázka odpovědnosti právnických osob. Největšími a nejčastějšími původci 

průmyslových havárií jsou velké průmyslové provozy, mající zpravidla právní formu 

právnické osoby. V rámci úvah de lege ferenda je otázka zejména trestní odpovědnosti 

právnických osob poměrně častá. Trestní zákon stanoví mimo jiné jako jeden 

z možných trestů trest zákazu činnosti, který by v případě opakovaného závažného 

poškozování životního prostředí právnickými osobami, které by naplňovalo znaky 

některého z trestných činů, byl jistě účinným nástrojem k důslednějšímu plnění 

povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí. Mimo oblast trestně-právní 

existují určité podobné sankce, které mají však pouze dočasný nebo preventivní 

charakter. Jde například o zákaz užíváni objektu nebo zařízení podle zákona o prevenci 

závažných havárií nebo rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle 

zákona o integrované prevenci. 

I přes výše uvedené problematické aspekty se domnívám, že naše současná 

právní úprava v oblasti prevence, zdolávání a odstraňování následků průmyslových 

havárií je dostačující, nevykazující závažnější nedostatky a odpovídá vysokým 

evropským standardům v této oblasti. Zásadní otázkou však je, do jaké míry bude dle 

této právní úpravy striktně postupováno a do jaké míry bude vymáhána její aplikace. 

Právo představuje jediný skutečně vymahatelný a vynutitelný soubor pravidel 

chování. Avšak ani právo není prostředkem, kterým lze absolutně eliminovat 

mimořádné události a vyloučit vznik havárie. Dle výzkumu je statisticky prokázáno, že 

na počátku těch nejzávažnějších průmyslových havárií v minulosti,  stálo selhání 

lidského faktoru, které nelze nikdy vyloučit, a to ani při použití těch nejmodernějších 

výrobních technologiích, procesů řízení, kontroly, dozoru aj. Klíčovým proto zůstává 

odpovědný přístup všech osob účastněných na procesu prevence mimořádných událostí, 

tj. zaměstnanců rizikových provozů i příslušných úředníků, k plnění jejich povinností. 

Právo však zůstává jediným státní mocí vynutitelným nástrojem k ukládání povinností, 

při jejichž plnění bude riziko vzniku průmyslové havárie alespoň značně omezeno na 

přijatelnou mez. 
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Seznam použitých zkratek 

 

StZ  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

VodZ  - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

ZEkÚ  - zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a 

o změně některých zákonů (zákon o ekologické újmě) 

ZIntP  - zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) 

ZIZS  - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů (zákon i integrovaném záchranném systému) 

ZKŘ  - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) 

ZPrevH  - zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a 

o změně zákona č.425/1990 Sb., …. (zákon o prevenci závažných 

havárií) 

 

ES  - Evropská společenství 

EU  - Evropská unie 

MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České republiky 

ŽP  - životní prostředí 

EIA  - proces posuzování vlivů na životní prostředí 

IPPC  - systém integrované prevence a omezování znečištění 

IZS  - integrovaný záchranný systém 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení 

objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání 

poměrného množství nebezpečných látek. 

 (zdroj: příloha č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb.,) 

 

Příloha č. 2 : Schéma posouzení objektu nebo zařízení, ve kterém je umístěna 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek z hlediska 

působnosti zákona o prevenci závažných havárií.  

(zdroj: http://www.vubp.cz/oppzh_metodiky.php) 

 

Příloha č. 3:  Schéma postupu vypracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o 

prevenci závažných havárií. 

  (zdroj: http://www.vubp.cz/oppzh_metodiky.php) 

 

Příloha č. 4 : Grafické znázornění přenosu nebezpečí při havárii a domino efektu. 

  (zdroj: http://www.hzsmsk.cz) 
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Příloha č. 1 
Tabulka I - Jmenovitě vybrané nebezpečné látky   
 Položka  Nebezpečné látky  množství v tunách   

      sloupec 1  sloupec2  
1.  Dusičnan amonný (viz 

poznámku 1)  
5 000  10 000  

2.  Dusičnan amonný (viz 
poznámku 2)  

1 250  5 000  

3.  Dusičnan amonný (viz 
poznámku 3)  

350  2 500  

4.  Dusičnan amonný (viz 
poznámku 4)  

10  50  

5.  Dusičnan draselný (viz 
poznámku 5)  

5 000  10 000  

6.  Dusičnan draselný (viz 
poznámku 6)  

1 250  5 000  

7.  Oxid arseničný, kyselina 
arseničná nebo její soli  

1  2  

8.  Oxid arsenitý, kyselina arsenitá 
nebo její soli  

   0,1  

9.  Brom  20  100  
10.  Chlór  10  25  
11.  Sloučeniny niklu ve formě 

inhalovatelného prášku (oxid 
nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid 
nikelnatý, disulfid triniklu, oxid 
niklitý)  

   1  

12.  Ethylenimin  10  20  
13.  Fluor  10  20  
14.  Formaldehyd (koncentrace >= 

90 %)  
5  50  

15.  Vodík  5  50  
16.  Chlorovodík (zkapalněný)  25  250  
17.  Alkyly olova  5  50  
18.  Zkapalněné extrémně hořlavé 

plyny (včetně LPG) a zemní 
plyn  

50  200  

19.  Acetylen  5  50  
20.  Ethylenoxid  5  50  
21.  Propylenoxid  5  50  
22.  Methanol  500  5 000  
23.  4,4-Methylenbis(2-chloranilin) 

nebo soli ve formě prášku  
   0,01  

24.  Methyl-isokyanát     0,15  
25.  Kyslík  200  2 000  
26.  Toluen-diisokyanát  10  100  
27.  Karbonyl dichlorid (fosgen)  0,3  0,75  
28.  Arsenovodík (arsin)  0,2  1  
29.  Fosforovodík (fosfin)  0,2  1  
30.  Chlorid sirnatý   1  
31.  Oxid sírový  15  75  
32.  Ropné produkty:  

(a) automobilové a jiné benzíny  
(b) petroleje (včetně paliva pro 
tryskové motory)  

2 500  25 000  
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(c) plynové oleje (zahrnující 
motorové nafty, topné oleje pro 
domácnosti a jiné směsi 
plynových olejů)  

33.  Polychlorované dibenzofurany a 
polychlorované dibenzodioxiny 
(včetně TCDD), počítané jako 
TCDD ekvivalent (viz poznámku 
7)  

 0,001  

34.  Tyto KARCINOGENY v 
koncentracích větších než 5 % 
hmotnostních: 4-aminobifenyl 
nebo jeho soli, benzotrichlorid, 
benzidin nebo jeho soli, 
bis(chlormethyl) ether, 
chlormethyl methyl ether, 1,2-
dibromethan, diethyl sulfát, 
dimethyl sulfát, 
dimethylkarbamoyl chlorid, 1,2-
dibrom-3-chlorpropan, 1,2-
dimethyl hydrazin, dimethyl 
nitrosoamin, 
hexamethylfosfotriamid, 
hydrazin, 2-nafthylamin nebo 
jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 
propansulton  

0,5  2  

 
 
Tabulka II - Ostatní nebezpečné látky, klasifikované do skupin podle vybraných 
nebezpečných vlastností   
    Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako (viz 

poznámka 1)  
množství v 
tunách  

 

      sloupec 1  sloupec 2  
1.  Vysoce toxické  5  20  
2.  Toxické  50  200  
3.  Oxidující  50  200  
4.  Výbušné (viz poznámka 2) když látka, přípravek nebo 

předmět patří do podtřídy 1.4 Dohody ADR  
50  200  

5.  Výbušné (viz poznámka 2) když látka, přípravek nebo 
předmět patří do kteréhokoliv z podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 
nebo 1.6 Dohody ADR nebo jsou označeny standardními 
větami označujícími specifickou rizikovost R2 nebo R3  

10  50  

6.  Hořlavé (viz poznámka 3(a))  5 000  50 000  
7a.  Vysoce hořlavé (viz poznámka 3(b) bod 1))  50  200  
7b.  Vysoce hořlavé kapaliny (viz poznámka 3(b) bod 2))  5 000  50 000  
8.  Extrémně hořlavé (viz poznámka 3(c))  10  50  
9.  Nebezpečné pro životní prostředí, označené standardními 

větami označujícími specifickou rizikovost:  
      

   i) R50: vysoce toxické pro vodní organismy (zahrnující 
R50/53)  

100  200  

   ii) R51/53: toxické pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodném prostředí  

200  500  

10.  Další nebezpečné vlastnosti které nejsou uvedeny výše ve 
spojení se standardními větami označujícími specifickou 
rizikovost:  

      

   i) Rl4: reaguje prudce s vodou (včetně R14/15)  100  500  
   ii) R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn  50  200   
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Příloha č. 2  
Postup zařazení objektu/zařízení do skupiny A nebo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Legenda: CHL = chemická látka 
                                                                                                                       CHP = chemický přípravek 

 
 
 

 
Je množství 

CHL/CHP stejné nebo 
větší než množství uvedené ve  sloupci 1 tab. I 

nebo II a současně je menší než množství uvedené 
ve sloupci 2 tab. I nebo II příl.č. 1 k zák. č. 59/2006 

Sb. 

nebo N ≥ 1? 

 
Je množství 

CHL/CHP stejné nebo 
větší než množství uvedené ve   sloupci 1 tab.I 

nebo II přílohy č. 1 k  zák. č. 59/2006 Sb. 
nebo N ≥ 1? 

 
Má CHL / CHP nebezpečné 
vlastnosti podle zákona č. 

356/2003 Sb.? 

NE 

ANO 

Obecné zásady nakládání s CHL / CHP 
ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., 

(zákon o chem. látkách). 

CHL 
je vybraná 

nebezpečná látka podle 
tab. I zák. č. 59/2006 Sb? 

CHL / CHP má vybrané vlastnosti podle 
tab. II 

zák. č.59/2006 Sb.? 

NE 

Sestavení seznamu a návrh zařazení objektu 
/ zařízení do příslušné skupiny podle § 3 
zákona č. 59/2006 Sb., a přílohy č. 1 a 2 
k tomuto zákonu. 

ANO 

Objekt / zařízení není zařazen do 
skupiny A nebo B 

NE 

Protokolární záznam 
(§ 4 odst.1 nebo 2 zákona 
č.59/2006 Sb.) 

ANO 

ANO 

NE 

Návrh zařazení  objektu / 
zařízení do skupiny A 

Návrh zařazení  objektu / 
zařízení do skupiny B           
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Příloha č. 3 
Postup vypracování bezpečnostní dokumentace 

podle zákona o prevenci závažných havárií 

 
 

OBJEKT / ZAŘÍZENÍ 
SKUPINY 

A: 
 

  
OBJEKT / ZAŘÍZENÍ 

SKUPINY 
B: 

 
Seznam a návrh zařazení 

objektu/zařízení do skupiny A 
dle § 3, § 4  a přílohy č. 2 
k zákonu č. 59/2006 Sb. 

 

 
Seznam a návrh zařazení 

objektu/zařízení do skupiny B 
dle § 3, § 4  a přílohy č. 2 
k zákonu č. 59/2006 Sb. 

   

 
BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM 

dle § 8 zákona                       
č. 59/2006 Sb. a vyhlášky      

č. 256/2006 Sb. 
 

  
BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA 

dle § 10  zákona                    
č. 59/2006 Sb. a vyhlášky      

č. 256/2006 Sb. 

   

 
PLÁN FYZICKÉ OCHRANY 

dle § 14 zákona                       
č. 59/2006 Sb. 

 

  
PLÁN FYZICKÉ OCHRANY 

dle § 14 zákona                       
č. 59/2006 Sb. 

   

   
VNITŘNÍ HAVARIJNÍ PLÁN 
dle § 17 zák. č. 59/2006 Sb.  
a vyhlášky č. 256/2006 Sb. 

 
   

   
PODKLADY PRO VNĚJŠÍ 

HAVARIJNÍ PLÁN 
dle § 18 zák. č. 59/2006 Sb.   
a vyhlášky č. 256/2006 Sb. 

 
   

   
ÚČAST PŘI ZPRACOVÁNÍ 

INFORMACE PRO 
VEŘEJNOST dle § 25       

zák. č. 59/2006 Sb. 
 

 

 
Krajský úřad 

 
Krajská správa 

policie ČR 
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Příloha č. 4 
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Summary 

  

 Industry causes numerous negative side effects both to humans and the 

environment. One of those effects is the danger of serious industry accident with 

impacts to the environment. Considerable consequences of such accident are for 

example damage to health, loss of life, damages to the environment and extensive 

property losses. We can consider legal order as a basic instrument for establishing an 

effective preventive system which sets out the limits of liability on such damages and 

defines the forms of diminishing the negative impacts of such accidents. 

 The core aim of this diploma work is to involve in complex the whole questions 

of industry accidents in the view of current legal frame in the Czech Republic. Among 

others, this aim above all comprises definition of industry accident and evaluation of 

industry accidents with respect to the damages to human health and the environment. 

This work identifies legal sources related to industry accidents at international, 

European and inland level and analyses its mutual relations and coherence. On basis of 

this analysis the author tries to identify the crucial elements of the legal regulations on 

the industry accidents such as prevention, solution and recovery from its negative 

consequences. As for the prevention the work deals mainly with prevention of chemical 

substances accidents. Besides that, it involves the common regulation of pollution 

prevention and also prevention as for the particular branches of the environment. Next 

part of the work is devoted to resolution and recovery from the caused damages 

concerning the various liability relations and possibilities of claiming damages caused 

by industry accidents. The author tries to present a complex view to the respective 

questions and analyses the relations between the individual aspects of industry 

accidents. The thesis does not analyses in detail particular aspects of the matters in 

question itself, although those would deserve larger attention.  

In material view, the topic of the thesis is considerably large. In practice, there 

can be industry accidents of various character and extent with different procuring cause 

and consequences. This is why the legal regulation is so disunited. With this respect it 

should be stated before that this work is especially focused the matters connected with 

the industry (mainly chemical) accidents. Radiation accidents, which are subject to large 

and special legal regulation due to its extraordinary nature, are touched in this thesis 

only marginally. 
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