
X. 

Teze prováděcího právního předpisu 

 Předloženým návrhem zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) 
dochází ke změnám ustanovení, která jsou provedena vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých 
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen 
„vyhláška č. 457/2001 Sb.“), a proto bude nezbytné následně provést v této vyhlášce 
níže popsané změny. Pokud v průběhu příprav novely vyhlášky č. 457/2001 Sb. 
bude shledáno, že změny svým rozsahem přesahují rozsah novely, bude přijata 
vyhláška nová. 

1) S ohledem na navrhované úpravy § 19 (zejm. nově navrhované přezkušování 
autorizovaných osob v období před prodloužením platnosti jejich autorizace) 
včetně úpravy zmocňovacího ustanovení, budou v § 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. 
nově upravena pravidla průběhu zkoušky odborné způsobilosti, a to odlišně pro 
žadatele o udělení autorizace a odlišně pro žadatele, kteří již autorizací disponují 
a chystají se žádat o prodloužení její platnosti. V tomto smyslu bude upravena i 
příloha č. 1 k této vyhlášce (zkušební řád). Předpokládá se, že žadatelé o 
prodloužení autorizace budou zproštěni písemné části zkoušky, přičemž ústní 
zkouška se tak jako při stávající právní úpravě zaměří na znalosti v oblasti vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, územního plánování a stavebního řádu, 
přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí a na 
znalost postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů 
na životní prostředí, nicméně nově budou tyto znalosti prověřovány ve vazbě na 
některý z typů záměrů nebo koncepcí, kterými se žadatel o prodloužení 
autorizace v rámci své dosavadní praxe odborně zabýval. 

2) Novela vyhlášky č. 457/2001 Sb. bude v souladu s nově navrženým 
zmocňovacím ustanovením § 19 odst. 14 zákona č. 100/2001 Sb. podrobněji 
obsahovat i stanovení rozsahu požadovaného vzdělání u žadatelů o autorizaci. 
Tento rozsah bude obecně zaměřen na studijní programy související se znalostmi 
v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví a v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí.  

3) Nově budou upravena rovněž pravidla pro správní řízení vedené při udělování, 
prodlužování a odnímání autorizací. Předpokládá se spíše zestručnění stávajícího 
textu vyhlášky v této části, neboť pravidla nově jednoznačně stanoví zákon 
č. 100/2001 Sb. ve znění navrhovaných úprav. 

4) Způsob a průběh veřejného projednání podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., který 
je stanoven ve vyhlášce č. 457/2001 Sb., si vyžádá spíše jen formální úpravy 
a doplnění související s tím, že veřejné projednání se nově bude konat pouze 
tehdy, bude-li doručeno odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti 
k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. 
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5) Pravidla pro zveřejňování informací a stanovisek budou novelizována zejména 
s ohledem na přežité a neaktuální pojmy a postupy uvedené v platném znění 
vyhlášky č. 457/2001 Sb., přičemž budou samozřejmě reflektovány úpravy 
v navrženém novém znění § 16 zákona č. 100/2001 Sb., které jsou však spíše 
formálního a méně závažného charakteru.  

6) V rámci postupu pro zajištění zpracování posudku o vlivech záměru na životní 
prostředí, budou v novele vyhlášky č. 457/2001 Sb. reflektovány navržené změny 
související se stanovováním lhůty pro zpracování posudku a lhůty pro opětovné 
předložení posudku (v případě, kdy byl příslušným úřadem vrácen) i změny 
související s tím, že posudek již nebude v průběhu procesu EIA připomínkován. 
Dále bude detailněji nastaven postup při uplatňování sankce za pozdní předložení 
posudku podle navrženého znění § 18 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
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