
Rozdělení působností 
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (OZZL) 

a 
oddělení krizového řízení (OKŘ) 

v oblasti zákona č.353/1999 Sb. 
(o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými ChLaP) 

a  
v oblasti zákona č. 239/2000 Sb. 

(o integrovaném záchranném systému) 
 1) zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
 
Ustanovení 

zákona 
Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

§ 3 odst.5 Krajský úřad vyhodnocuje možnost vzniku 
kumulativních a synergických účinků vyplývajících 
z polohy okolních objektů nebo zařízení a z druhu a 
množství v nich umístěné nebezpečné látky a na základě 
tohoto vyhodnocení určuje objekty a zařízení, jejichž 
vzájemná poloha zvyšuje riziko závažné havárie. Tuto 
skutečnost krajský úřad neprodleně sdělí právnické 
osobě nebo fyzické osobě, která vlastní nebo užívá 
určený objekt nebo zařízení. 

ano ne  

§ 3 odst.7 Krajský úřad na základě vyhodnocení podle odst.5 vydá 
právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutí o 
zařazení objektu nebo zařízení, jehož vzájemná poloha 
k jinému objektu nebo zařízení podléhajícímu tomuto 
zákonu zvyšuje riziko závažné havárie, do skupiny A 
nebo skupiny B, i když množství umístěné nebezpečné 
látky je menší než množství uvedené ve sloupci 1 
tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č.1 
k tomuto zákonu. 

ano ne  

§ 6 odst.1 Oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné 
skupiny (dále jen „oznámení“) je dokument, jímž 
provozovatel oznámí krajskému úřadu základní 
identifikační údaje o objektu nebo zařízení, uvede v něm 
seznam umístěných nebezpečných látek podle jejich 
druhu a množství, zařazení objektu nebo zařízení do 
skupiny A nebo B podle § 3 odst.3 nebo 4 a hodnocení 
rizik závažné havárie podle § 5. Oznámení je 
provozovatel povinen zpracovat podle vzoru v příloze 
č.2 k tomuto zákonu. 

ano ne  

§ 6 odst.2 Oznámení podle odst.1 je provozovatel nového objektu 
nebo zařízení povinen doručit krajskému úřadu současně 
s prohlášením o předložení návrhu na zahájení územního 
řízení o jeho umístění, popřípadě též o předložení žádosti 
o stavební povolení nebo žádosti o dodatečné povolení 
stavby podle zvláštního předpisu 11) v případě, kdy 
územní rozhodnutí nebylo vydáno. 

ano ne  

§ 6 odst.3 Oznámení o změně podmínek v objektu nebo zařízení je 
provozovatel povinen doručit krajskému úřadu do 1 
měsíce po každé změně druhu nebo množství umístěné 
nebezpečné látky nebo jejich vlastností anebo po každé 
změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, 
pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání 
objektu nebo zařízení. Toto oznámení je provozovatel 
povinen doručit krajskému úřadu do 1 měsíce též od 
ukončení činnosti v objektu nebo zařízení nebo ode dne, 
kdy se na něj přestanou vztahovat povinnosti podle 
tohoto zákona. 

ano ne  

§ 7 odst.5 Provozovatel je povinen na základě sdělení krajského 
úřadu do programu zahrnout preventivní bezpečnostní 
opatření vztahující se k možnému vzniku kumulativních 
a synergických účinků závažné havárie vyplývajících 
z polohy okolních objektů nebo zařízení a z druhu a 
množství v nich umístěné nebezpečné látky. 

ano ne  

 



Ustanovení 
zákona 

Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

§ 7 odst.6 Provozovatel stávajícího objektu nebo zařízení je 
povinen předložit program ke schválení krajskému 
úřadu. Provozovatel, který bude užívat nový objekt nebo 
zařízení, je povinen předložit program ke schválení 
krajskému úřadu spolu s prohlášením o předložení 
návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění 
objektu nebo zařízení, popřípadě o předložení žádosti o 
stavební povolení nebo žádosti o dodatečné povolení 
stavby 11) v případě,  kdy územní rozhodnutí nebylo 
vydáno. 

ano ne  

§ 7 odst.7 Krajský úřad zašle program nebo jeho aktualizaci 
obsahující předepsané náležitosti neprodleně k vyjádření 
ministerstvu, dotčeným orgánům státní správy a 
dotčeným obcím též za účelem informování veřejnosti. 
Ministerstvo a dotčené orgány státní správy k programu 
nebo k jeho aktualizaci zašlou krajskému úřadu své 
vyjádření nejpozději do 60 dnů ode dne jeho obdržení. 
Ve stejné lhůtě zašlou krajskému úřadu dotčené obce své 
vyjádření a vyjádření veřejnosti (§ 13). 

ano ne  

§ 7 odst.8 Krajský  úřad na základě vyjádření ministerstva, 
dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí a 
veřejnosti vydá rozhodnutí, kterým program nebo jeho 
aktualizaci schválí, nebo vyzve provozovatele 
k odstranění zjištěných nedostatků programu. Krajský 
úřad zašle kopii svého rozhodnutí ministerstvu 
k informaci. 

ano ne  

§ 8 odst.4 Provozovatel stávajícího objektu nebo zařízení je 
povinen předložit bezpečnostní zprávu krajskému úřadu 
ke schválení. Provozovatel, který bude užívat nový 
objekt nebo zařízení, je povinen předložit bezpečnostní 
zprávu ke schválení spolu s prohlášením o předložení 
návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění 
objektu nebo zařízení, popřípadě o předložení žádosti o 
stavební povolení nebo o dodatečné povolení stavby 11) 
v případě, kdy územní rozhodnutí nebylo vydáno. 

ano ne  

§ 8 odst.5 Krajský úřad zašle bezpečnostní zprávu nebo její 
aktualizaci obsahující předepsané náležitosti neprodleně 
k vyjádření ministerstvu, dotčeným orgánům státní 
správy a dotčeným obcím též za účelem informování 
veřejnosti. Ministerstvo a dotčené orgány státní správy 
k programu nebo k jeho aktualizaci zašlou krajskému 
úřadu své vyjádření nejpozději do 60 dnů ode dne jeho 
obdržení. Ve stejné lhůtě zašlou krajskému úřadu 
dotčené obce své vyjádření a vyjádření veřejnosti (§ 13).  

ano ne  

§ 8 odst.6 Krajský úřad na základě vyjádření ministerstva, 
dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí a 
veřejnosti vydá rozhodnutí, kterým bezpečnostní zprávu  
nebo její aktualizaci schválí, nebo vyzve provozovatele 
k odstranění zjištěných nedostatků programu. Krajský 
úřad zašle kopii svého rozhodnutí ministerstvu 
k informaci. 

ano ne  

§ 9 odst.3 Provozovatel je povinen na základě sdělení krajského 
úřadu zahrnout do bezpečnostní zprávy preventivní 
bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzniku 
kumulativních a synergických účinků závažné havárie 
vyplývajících z polohy okolních objektů nebo zařízení a 
z druhu a množství v nich umístěné nebezpečné látky. 

ano ne  

§ 11 odst.4 Provozovatel stávajícího objektu nebo zařízení je 
povinen předložit vnitřní havarijní plán k evidenci a 
archivaci krajskému úřadu. Provozovatel nového objektu 
nebo zařízení je povinen vypracovat a předložit vnitřní 
havarijní plán krajskému úřadu k evidenci a archivaci 
nejpozději 6 měsíců před uvedením objektu nebo 
zařízení do zkušebního provozu; v případě, kdy se 
zkušební provoz neprovádí, ve stejné lhůtě před 
uvedením do trvalého užívání.11) 

ano ne  

 
 



Ustanovení 
zákona 

Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

§ 12 odst.3 Provozovatel je povinen předložit krajskému úřadu 
podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 
vypracování vnějšího havarijního plánu nejpozději 6 
měsíců před zahájením užívání nového objektu nebo 
zařízení, v němž bude umístěna nebezpečná látka. 

ano ne  

§ 12 odst.4 Krajský úřad stanoví zónu havarijního plánování a 
vypracuje pro ni vnější havarijní plán. Při vypracování 
vnějšího havarijního plánu musí vyhodnotit možnost 
vzniku kumulativních a synergických účinků závažné 
havárie a přihlížet k oprávněným připomínkám 
veřejnosti a obcí v zóně havarijního plánování, jakož i 
k vyjádřením dotčených orgánů státní správy. 

ano ne  

§ 12 odst.5 Krajský úřad aktualizuje vnější havarijní plán nejpozději 
do 4 měsíců po obdržení aktualizovaných údajů od 
provozovatele o každé změně druhu a množství umístěné 
nebezpečné látky nebo změně jejích vlastností anebo po 
každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka 
použita, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti 
v zóně havarijního plánování. 

ano 
 

ne  

§ 12 odst.6 Krajský úřad zajistí prověření vnějšího havarijního plánu 
z hlediska jeho aktuálnosti nejméně jednou za 3 roky ode 
dne jeho schválení, předchozího prověření, popřípadě 
aktualizace. 

ano ne  

§ 12 odst.7 Podle vnějšího havarijního plánu krajský úřad postupuje 
v případě, kdy závažná havárie hrozí nebo k závažné 
havárii došlo. 

ano ne  

§ 12 odst.8 Pokud se objekt nebo zařízení, v němž je umístěna 
nebezpečná látka, nachází na území dvou nebo více krajů 
a příslušné krajské úřady se nedohodnou o tom, který 
z nich stanoví zónu havarijního plánování a vypracuje 
pro ni vnější havarijní plán, určí Ministerstvo vnitra, 
který krajský úřad v takovém případě zónu 
havarijního plánování stanoví a vypracuje pro ni 
vnější havarijní plán. Příslušné krajské úřady při 
stanovení zóny havarijního plánování a vypracování 
vnějšího havarijního plánu vzájemně spolupracují. 
Krajský úřad, který vnější havarijní plán vypracoval, jej 
poskytne ostatním krajským úřadům vykonávajícím 
působnost v zóně havarijního plánování. 

ano ne  

§ 13 odst.1 Krajský úřad zajistí veřejné projednání programu, 
bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu, včetně 
jejich aktualizací. 

ano ne  

§ 13 odst.2 Krajský úřad zašle program, bezpečnostní zprávu a 
vnější havarijní plán nebo jejich aktualizaci k vyjádření 
dotčeným orgánům státní správy a dotčeným obcím 
v zóně havarijního plánování. Obec oznámí veřejnosti 
způsobem v místě obvyklým do 15 dnů ode dne obdržení 
programu, bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního 
plánu nebo jejich aktualizace, kdy a kde lze do 
programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního 
plánu nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. 
Veřejné nahlížení do programu, bezpečnostní zprávy, 
vnějšího havarijního plánu nebo jejich aktualizace musí 
být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení. V této 
lhůtě může každá fyz. osoba nebo práv. osoba uplatnit 
k programu, bezpečnostní zprávě, vnějšímu havarijnímu 
plánu anebo k jejich aktualizaci písemné vyjádření. 

ano ne  

§ 14 odst.1 Krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci 14) 
veřejnosti v zóně havarijního plánování o riziku závažné 
havárie, včetně možných kumulativních a synergických 
účinků, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o 
žádoucím chování občanů v případě vzniku závažné 
havárie. 

ano ne  

§ 14 odst.2 Krajský úřad aktualizuje informaci určenou pro veřejnost 
po každé změně, která ovlivňuje nebo může ovlivnit 
bezpečnost mimo objekt nebo zařízení, nejméně však 
jednou za 5 let, a aktualizovanou informaci poskytuje 
veřejnosti. 

ano ne  

 



Ustanovení 
zákona 

Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

§ 14 odst.3 Krajský úřad po projednání s provozovatelem stanoví 
jeho účast při zpracování informace. 

ano ne  

§ 15 odst.1 Provozovatel, který způsobí závažnou havárii, je povinen 
závažnou havárii neprodleně ohlásit příslušnému 
krajskému úřadu a jiným správním úřadům podle 
zvláštních právních předpisů. 15) 

ano ne  

§ 15 odst.2 V případě, že následky závažné havárie přesáhnou limity 
stanovené v příloze č.3 k tomuto zákonu, je provozovatel 
povinen doručit krajskému úřadu písemné hlášení o 
vzniku závažné havárie do 24 hodin od jejího vzniku; 
konečnou písemnou zprávu o vzniku a následcích 
závažné havárie je povinen doručit krajskému úřadu 
nejpozději do 3 měsíců od vzniku závažné havárie. 

ano ne  

§ 15 odst.3 Krajský úřad doručí ministerstvu a Ministerstvu vnitra 
bezodkladně písemné hlášení o vzniku závažné havárie a 
nejpozději do 4 měsíců ode dne jejího vzniku konečnou 
zprávu o vzniku a následcích závažné havárie. 

ano ne  

Krajský úřad  
a) vede evidenci smluv o pojištění odpovědnosti za 
škody předložených provozovateli podle § 4 odst.5 

ano ne  

b) vede evidenci oznámení doručených provozovateli 
podle § 6 odst.2 a 3, schvaluje a eviduje program, 
bezpečnostní zprávu a jejich aktualizace podle § 7 a 9 

ano ne  

c) zasílá ministerstvu k vyjádření program a 
bezpečnostní zprávu podle § 7 odst.7 a § 8 odst.5 

ano ne  

d) eviduje a archivuje vnitřní havarijní plán a jeho 
aktualizace podle § 11 odst.4 a 5 

ano ne  

e) stanoví zónu havarijního plánování na základě 
podkladů předaných provozovatelem podle § 12 odst.4 

ano ne  

f) určuje objekty nebo zařízení, jejichž vzájemná poloha 
zvyšuje možnost vzniku závažné havárie v důsledku 
kumulativních a synergických účinků nebo zvyšuje 
závažnost jejích následků, a sděluje tuto skutečnost 
právnické osobě nebo fyzické osobě, která vlastní nebo 
užívá určený objekt nebo zařízení podle § 3 odst.5 

ano ne  

g) zpracovává vnější havarijní plán podle § 12 odst.4 až 
7 

ano ne  

h) zajišťuje veřejné projednání programu, bezpečnostní 
zprávy, vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizace 
podle § 13 

ano ne  

i) zpracovává informaci pro veřejnost v zóně havarijního 
plánování o riziku závažné havárie podle § 14 

ano ne  

j)podává ministerstvu a Ministerstvu vnitra neprodleně 
písemné hlášení o vzniku závažné havárie a konečnou 
zprávu o vzniku a následcích závažné havárie podle § 15 
odst.3 

ano ne  

k) zasílá ministerstvu kopie rozhodnutí týkajících se 
programů, bezpečnostních zpráv a jejich aktualizací 
podle § 7 odst.8 a § 8 odst.6 

ano ne  

l) kontroluje podle plánu kontrol schváleného 
ministerstvem, jak jsou provozovateli dodržována 
ustanovení tohoto zákona a rozhodnutí o uložených 
opatřeních vydaných krajským úřadem, a zpracovává 
informaci o výsledku kontroly a doručuje ji České 
inspekci životního prostředí podle § 22 odst.4 

ano ne  

m) ukládá provozovatelům pokuty za porušení 
povinností stanovených tímto zákonem podle § 24 odst.1 

ano ne  

§ 20 odst.1 

n) vydává rozhodnutí provozovatelům o uložení opatření 
k nápravě zjištěných nedostatků při plnění povinností 
stanovených tímto zákonem, včetně stanovení podmínek 
a lhůt pro zjednání nápravy podle § 22 odst.5 

ano ne  

 
 
 
 
 



Ustanovení 
zákona 

Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

(pokračován
í) 

§ 20 odst.1 

o) rozhoduje o zákazu činnosti provozovatele, pokud 
nesplní povinnosti uložené tímto zákonem, v jejichž 
důsledku může dojít k ohrožení života a zdraví občanů, 
hospodářských zvířat, životního prostředí nebo majetku, 
nebo k závažné havárii v objektu nebo zařízení tohoto 
provozovatele již došlo podle § 25 odst.4 

ano ne  

§ 20 odst.2 Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence 
závažných havárií při projednávání územně plánovací 
dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním 
řízení a v řízení o odstranění stavby 11), pokud je jeho 
předmětem objekt nebo zařízení podléhající tomuto 
zákonu. Na základě oznámení zahájení územního řízení 
zašle krajský úřad stavebnímu úřadu, který vede územní 
řízení, hodnocení rizik závažné havárie podle § 5, které 
mu předložil provozovatel ve svém oznámení nebo 
programu anebo bezpečnostní zprávě. V případě, kdy 
územní rozhodnutí nebylo vydáno, zašle krajský úřad 
stavebnímu úřadu hodnocení rizik závažné havárie podle 
§ 5 na základě oznámení o zahájení stavebního řízení, 
popř. řízení podle § 88 odst.1 písm b) stavebního zákona 
11). Bez hodnocení rizik závažné havárie podle § 5 nelze 
za podmínek v tomto ustanovení uvedených schválit 
územně plánovací dokumentaci, vydat územní 
rozhodnutí, popřípadě stavební povolení nebo rozhodnutí 
o dodatečném povolení stavby v případě, kdy územní 
rozhodnutí nebylo vydáno. 

ano ne  

§ 22 odst.4 Kontrolu u provozovatelů provádí společně Česká 
inspekce životního prostředí, orgán státního odborného 
dozoru nad bezpečností práce a technických zařízeních, 
orgán vykonávající státní správu na úseku požární 
ochrany, Český báňský úřad, krajský úřad o orgán 
ochrany veřejného zdraví. O provedené kontrole zpracuje 
příslušný správní úřad informaci, kterou doručí České 
inspekci životního prostředí. 

ano ne  

§ 22 odst.5 Krajský úřad vydá provozovateli rozhodnutí o uložení 
opatření k nápravě zjištěných nedostatků při plnění 
povinností uložených tímto zákonem, včetně stanovení 
podmínek a lhůt pro zjednání nápravy, pokud k uložení 
těchto opatření není příslušný jiný správní úřad podle 
zvláštních právních předpisů. 18) 

ano ne  

Krajský úřad uloží pokutu do výše 
a) 1mil Kč právnické osobě a fyzické osobě, která 
nepřijme nebo nezavede opatření k zamezení vzniku 
závažné havárie a k minimalizaci jejích následků nebo 
nezařadí objekt nebo zařízení do příslušné skupiny podle 
§ 3 nebo jej zařadí nesprávně, 

ano ne  

b) 0,7 mil Kč provozovateli stávajícího nebo nového 
objektu nebo zařízení, který nemá sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody podle § 4 nebo neurčí zdroje 
rizika závažné havárie nebo nezhodnotí rizika závažné 
havárie podle § 5 odst.1 

ano ne  

c) 1 mil Kč provozovateli stávajícího nebo nového 
objektu nebo zařízení, který neučiní oznámení nebo 
neoznámí změnu podmínek podle § 6 

ano ne  

§ 24 odst.1 

d) 5 mil Kč provozovateli, který nezpracuje, 
neaktualizuje nebo nepředloží ke schválení program 
podle § 7 nebo nezpracuje, neaktualizuje a nepředloží ke 
schválení bezpečnostní zprávu podle § 8 a 9 nebo 
nevypracuje vnitřní havarijní plán podle § 11 nebo podle 
něj nepostupuje anebo neposkytne krajskému úřadu 
podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu a 
pro stanovení zóny havarijního plánování podle § 12 

ano ne  

 
 
Ustanovení 

zákona 
Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

§ 24 odst.3 Poruší-li provozovatel v době 1 roku od předchozího 
porušení povinnosti stanovené tímto zákonem znovu 

ano ne  



porušení povinnosti stanovené tímto zákonem znovu 
stejnou povinnost, za jejíž porušení byla pokuta uložena, 
uloží správní úřad, který pokutu uložil, další pokutu až 
do výše dvojnásobku horní hranice sazby. 

§ 25 odst.4 Kraj může rozhodnout o zákazu činnosti provozovatele, 
který neplní povinnosti uložené ustanoveními § 3 až 11, 
pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo 
ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, 
životního prostředí nebo škoda na majetku, nebo k  ěmu 
již došlo. 

ano ne  

 
2) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
 
Ustanovení 

zákona 
Obsah ustanovení OZZL OKŘ Poznámka 

§ 10 odst.3 Krajský úřad zpracovává ve spolupráci s dotčenými 
obecními úřady s rozšířenou působností vnější havarijní 
plán,  pokud zóna havarijního plánování zasahuje území 
více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou 
působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje 
z území jiného kraje. Krajský úřad zabezpečuje 
koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu 
v případě, že zóna havarijního plánování zasahuje území 
více krajů a zdroj nebezpečí se nachází na jeho území. 

ano ano  
OŽP – všechny  VHP 
kromě VHV Temelín 
OKŘ – pouze VHP TE 
Temelín 

§ 10 odst.3 Krajský úřad zabezpečuje společné řešení mimořádné 
události v případě, že zóna havarijního plánování 
zasahuje území více krajů a zdroj nebezpečí se nachází 
na jeho území. 

ne ano OŽP – všechny  VHP 
kromě VHV Temelín 
OKŘ – pouze VHP TE 
Temelín 

 

§10 odst.4 Pro zpracování vnějších havarijních plánů je krajský úřad 
oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat údaje 
z krizového plánu kraje. 

ano ano  

§10 odst.4 Pro zpracování havarijního plánu kraje je krajský úřad 
oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, 
shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu kraje. 

ne ano  

 
 
Zákon č. 353/1999 Sb., stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 
umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném nebo 
větším než je uvedeno v příloze č.1 k tomuto zákonu. Výkon státní správy  na tomto úseku svěřuje v § 
20  krajským úřadům. Jednou z těchto kompetencí je zpracování vnějších havarijních plánů podle § 
12 odst.4-7 citovaného zákona, a to ve vazbě na stanovení zóny havarijního plánování podle § 12 
odst.4 téhož zákona. Tyto činnosti nelze oddělit, rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení 
zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu stanoví vyhláška č.8/2000 
Sb., ministerstvo vnitro pak vydalo právní předpis, kterým stanovilo zásady pro stanovení zóny 
havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu. 
Zákon č.239/2000 Sb., vymezuje integrovaný záchranný systém a stanovuje působnost orgánů 
územních samosprávných celků. Výkon státní správy krajskými úřady na tomto úseku upravuje § 10 
zákona č. 239/2000 Sb. Jednou z kompetencí je zpracování vnějšího havarijního plánu v případě, že  
zóna havarijního plánování stanovená podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
zasahuje území více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo zasahuje na 
území jiného kraje (§10 odst.3 zákona č.239/2000 Sb.,). Pro zpracování vnějších havarijních plánů je 
krajský úřad oprávněn využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu kraje podle zákona 
č. 240/2000 Sb., (krizový zákon). 
Z výše uvedeného vyplývá, že problematika vnějších havarijních plánů je řešena jak zákonem č. 
353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, tak zákonem č.239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a je nezbytné, aby tato kompetence byla přidělena jedné organizační složce kraje. 
Také ve vazbě na právo využívat údaje z krizového plánu je nezbytné tyto kompetence 
sloučit. Bez těchto údajů nelze zodpovědně zpracovat vnější havarijní plán. 
 


