vzor

vzor

vzor

II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Návrh nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví
způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy,
obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah
výsledné zprávy o kontrole je předkládán v souladu s plánem legislativních akcí na rok 2004.
Předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí.
Důvodem změny nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení
bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního
plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy
o kontrole je promítnutí změn, obsažených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a zákoně č. 82/2004
Sb., kterým se mění 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).
Nařízení vlády č. 6/2000 Sb. se mění jen ve velmi omezeném rozsahu. Jedinou věcnou
změnou je náhrada posouzení rizika vzniku závažné havárie a jejích možných následků
posouzením vhodnosti a dostatečnosti prostředků zmírňujících možné dopady závažné
havárie. Tato změna vyplývá z úrovně zavedení požadavků zákona č. 353/1999 Sb. do praxe.
Všechny ostatní změny jsou pouze formálního charakteru. Jedná se o převedení kompetencí z
okresních úřadů na krajské úřady, nahrazení pojmu orgán státní správy pojmem správní úřad a
nahrazení pojmu kumulativní a synergické jevy pojmem domino efekt.
Návrh byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 23. února 2004 s
termínem sdělení připomínek nejpozději do 12. března 2004 na 105 připomínkových míst, z
nichž 35 připomínkových míst nezaslalo připomínky nebo sdělení, že k návrhu nemají
připomínky. 55 připomínkových míst sdělilo, že k předloženému návrhu nemají připomínky.
Připomínky předložilo 15 připomínkových míst, z toho byly 4 připomínky zásadního
charakteru. Ministerstvo vnitra a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR požadovaly projednání konečného znění návrhu před jeho předložením vládě. Tomuto
požadavku bylo vyhověno a jednání s Ministerstvem vnitra se uskutečnilo dne 28. dubna
2004. Navržený text nařízení vlády byl Ministerstvem vnitra přijat. Ministerstvo práce a
sociálních věcí požadovalo úpravu časového harmonogramu přípravy inspekcí. Návrh byl
upraven podle jeho požadavku. Hlavní město Praha požadovalo doplnit účast příslušných
krajských úřadů na neplánovaných kontrolách množství nebezpečných látek, rovněž tento
požadavek byl do návrhu zapracován. Všechny zbývající připomínky byly v podstatě
legislativního nebo formulačního charakteru a bylo jim vyhověno. Návrh je proto předkládán
bez rozporů.
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