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JIŽ BRZO VE SBÍRCE Prezident Miloš Zeman dnes podepsal nový zákon o prevenci 
závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a také novelu zákona o 
odpadech. Obě novely budou platné prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
jejího vyhlášení. 

Prevence závažných havárií 

Zákon zavádí do českého práva novou evropskou směrnici SEVESO III a nahrazuje 
dosavadní zákon č. 56/2006 Sb., který už podle vlády nevyhovuje aktuálním evropským 
předpisům. Zákon by se měl dotknout provozovatelů zhruba 200 objektů, včetně těch 
největších, jako je třeba Spolana Neratovice. 

Zákon se zaměřuje na objekty, kde se v nadlimitním množství skladují takové nebezpečné 
chemické látky, které představují zvýšené riziko vzniku mimořádných událostí. Jde o takové 
mimořádné události, které mohou ohrozit životy a zdraví lidí nebo nevratně poškodit životní 
prostředí. 

Zákon zavádí systém zpracování bezpečnostních dokumentů a poplatků za jejich 
schvalování pro provozovatele objektů, například chemických závodů, skladů chemikálií a 
dalších. Krajské úřady mají zajistit zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace u 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce neprodleně poté, co jim provozovatel návrh 
bezpečnostní dokumentace ke schválení předloží. Tento posudek bude podle zákona 
odborným podkladem pro rozhodování krajských úřadů. 

Schválení dokumentů bude podléhat správním poplatkům. Správní poplatky se budou 
pohybovat od 15.000 Kč do 60.000 korun, a to podle povahy schvalované bezpečnostní 
dokumentace. Z jejich výnosu bude kraj hradit náklady spojené s posouzením těchto 
materiálů. Doposud je hradil stát. 

Nový zákon se bude kvůli evropské směrnici vztahovat i na podzemní zásobníky plynu, 
kterých je podle vlády v tuzemsku osm. Jejich provozovatelé budou muset zpracovat 
příslušnou bezpečnostní dokumentaci a zavést systém prevence závažných havárií. 

Novela zákona o odpadech 

Novela zákona o odpadech je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR 
vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice o odpadech a to v 
oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového 
hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách 
č. 3, 4 a 12. 

Navrhovaným zákonem je dále zajišťována implementace předpisů EU v oblasti odpadních 
baterií a akumulátorů, recyklace lodí a přepravě odpadů.  



Novela také reaguje rovněž na podněty z tzv. ekoauditu a to ve vztahu k elektronizaci 
přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. Návrh též zajišťuje 
převod statistického zjišťování týkajícího se údajů o poplatcích za ukládání odpadů na 
skládky, které je v gesci Ministerstva životního prostředí, z působnosti zákona o státní 
statistické službě do působnosti zákona o odpadech. 

Formou pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně do zákona prošla i zcela nová 
úprava zavádějící kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru pneumatik. Do novely ji 
prosadil sněmovní výbor pro životní prostředí. Navrhovaná úprava má umožnit zejména 
splnit povinnost na dosažení nejméně 35% úrovně zpětného odběru pneumatik, kterou 
stanovuje zákon o odpadech už od roku 2014. 

Další schválené pozměňovací změny se týkají označování nebezpečných vlastoností 
odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování NO by mělo ministertvo vydat 
prováděcí předpis. Dále další schválený pozměňovací návrh by měl řešit nedostatečnou 
právní úpravu podmínek předávání odpadů mezi provozovatelem čistírny odpadních vod a 
dalšími subjekty, a zároveň zachovává možnost, aby úpravu kalů prováděl subjekt, odlišný 
od provozovatele čistírny odpadních vod.  

Prezident také dnes podepsal: 

zákon ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

zákon ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

zákon ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a 
financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů, 

zákon ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

 


