
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 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 

(tisk 1003) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro životní prostředí 

č. 118 z 41. schůze konané dne 22. března 2017 (tisk 1003/3) 

 

1. V čl. I bodu 2 se slovo „předpisů1a)“ nahrazuje slovem „předpisů,1a)“ a slovo „předpisů“ 

se nahrazuje slovem „předpisů,“. 

 

2. V čl. I bodu 3 se slova „horninové prostředí“ nahrazují slovy „horninové prostředí,“. 

 

3. V čl. I bodu 8 v § 3 písm. m) se text „1 až 12“ nahrazuje textem „1 až 13“. 

 

4. V čl. I bodu 11 se slova „tyto záměry“ nahrazují slovy „tyto změny záměrů“. 

 

5. V čl. I bodu 19 se slova „i jeho,“ nahrazují slovy „i jeho“ a slovo „případné,“ se 

nahrazuje slovem „případné“. 

 

6. V čl. I se za bod 22 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 6 odst. 3 se slova „k zásadám“ nahrazují slovy „ke kritériím“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

7. V čl. I bodu 23 se slova „příslušných právních předpisů“ nahrazují slovy „zvláštních 

právních předpisů“. 

 

8. V čl. I bodu 27 se slova „písm. c) a v § 10e odst. 4 se slova „správních úřadů““ nahrazují 

slovy „se slovo „zásad“ nahrazuje slovem „kritérií“ a slova „správních úřadů“ se“. 

 

9. V čl. I se na konci textu bodu 29 doplňují slova „a slovo „zásad“ se nahrazuje slovem 

„kritérií“. 

 

10. V čl. I se na konci textu bodu 30 doplňují slova „a slovo „zásad“ se nahrazuje slovem 

„kritérií“. 

 

11. V čl. I bod 31 zní: 

„31. V § 7 odstavce 7 a 8 znějí: 
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 „(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 

významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, může v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby 

posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí 

dokumentace, a to zejména s ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah 

posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. 

 (8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení 

i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

s uvedením jejich pořadí. Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru 

navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, 

kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení 

účelné a z technických hledisek možné.“.“. 

 

12. V čl. I bod 41 zní: 

„41. V § 9 odstavec 8 zní: 

„(8) Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 3 nebo 7, vyzve 

příslušný úřad zpracovatele posudku k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud 

nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží příslušný úřad odměnu 

o finanční sankce podle § 18 odst. 3 věty první.“.“. 

 

13. V čl. I bodu 46 v § 9a odst. 5 větě první se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovy „platnost 

stanoviska“. 

 

14. V čl. I bodu 58 se text „§ 10d odst. 6“ nahrazuje textem „§ 10d odst. 5“. 

 

15. V čl. I se za bod 59 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 10e odst. 4 se slova „správních úřadů“ nahrazují slovem „orgánů“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

16. V čl. I bod 86 zní: 

„86. V § 16 odstavce 1 a 2 znějí: 

 „(1) Příslušný úřad na internetu zveřejní 

a) oznámení, 

b) závěr zjišťovacího řízení, 

c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 

d) dokumentaci, 

e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li nařízeno, 

f) posudek, 

g) stanovisko, 

h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno, 

i) oznámení koncepce, 

j) návrh koncepce, 

k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování, 

l) stanovisko ke koncepci, 

m) sdělení o ukončení posuzování. 
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 (2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní 

samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 

15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a, b), d), g), i), j) a l) a 

o tom, kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky 

neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení 

informací podle věty první a druhé dotčené územní samosprávné celky neprodleně 

vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení 

informace podle věty první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.“.“. 

 

17. V čl. I se za bod 104 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 19 odst. 12 se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „1 000“ a věta poslední se 

nahrazuje větami „Výše úplaty za opakovanou zkoušku odborné způsobilosti činí 500 

Kč. Zkouška odborné způsobilosti konaná pro účely prodloužení autorizace je 

bezplatná.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

18. V čl. I bodu 123 v bodě č. 109 se číslo „500“ nahrazuje číslem „300“. 

 

19. V čl. I bodu 124 v části II bodu 3 se na konci textu písmene b) doplňuje čárka, v části II 

bodu 3 písm. g) se slovo „jsou,“ nahrazuje slovem „jsou“ a v části III se na konci textu 

bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a na konci textu bodu 6 se doplňuje čárka. 

 

20. V čl. I bod 126 zní: 

„126. V příloze č. 3 části B.I bod 6 zní: 

„6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 

demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do 

režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými 

technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry“.“. 

 

21. V čl. I bodu 131 se slova „příloze č. 5“ nahrazují slovy „příloze č. 3“. 

 

22. V čl. I bodu 135 se slova „za slovo „realizovaných,““ nahrazují slovy „se za slovo 

„staveb,“ vkládá slovo „zařízení,“ a za slovo „realizovaných,“ se“. 

 

23. V čl. I bodu 136 se slova „Přehled nejzávaznějších“ nahrazují slovy „Přehled 

nejvýznamnějších“. 

 

24. V čl. I bodu 137 se slova „slovo „vlivu“ nahrazuje slovy „vlivů záměru““ nahrazují 

slovy „slova „vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí“ nahrazují slovy „podléhá 

zjišťovacímu řízení““. 

 

25. V čl. I bodu 139 příloze č. 4 části D kapitole V se slovo „při“ zrušuje. 

 

26. V čl. III se slova „dnem 15. května 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 
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B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 370 ze 49. schůze 

konané dne 22. března 2017 (tisk 1003/4) 

 

1. V čl. I bod 16 zní: 

„16. V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem 

posuzování podle tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení 

výrazně převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného 

zdraví, není-li vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl 

nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy 

vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). U záměru 

vyloučeného podle věty první vláda   

a) může stanovit jinou formu posuzování, 

b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a 

výsledku posuzování podle písmene a), a 

c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, 

informuje Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne 

jí informace zveřejněné podle písmene b). 

(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem 

posuzování, použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) 

oznamovatel zajistí zpracování posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem 

zvláštní autorizace. Závěry tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení 

záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se 

použijí obdobně.“.“. 

 

2. V čl. I bod 39 zní: 

„39. V § 9 odst. 3 se slova „Doba pro zpracování posudku“ nahrazují slovy „Příslušný 

úřad stanoví zpracovateli posudku lhůtu pro předložení posudku, která“, slova „Tato 

lhůta může být“ se nahrazují slovy „Tuto lhůtu může“, slovo „překročena“ se nahrazuje 

slovy „příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku prodloužit“ a číslo „30“ se 

nahrazuje číslem „20“.“. 

 

 

3. V čl. I bod 40 zní: 

„40.  § 9 odst. 7 se věty druhá a třetí zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova 

„a stanoví mu přiměřenou lhůtu, ve které je povinen posudek předložit, která nesmí být 

delší než 30 dnů; současně o tomto postupu vyrozumí oznamovatele“.“. 

 

 

4. V čl. I bodě 123 příloze č. 1 bodě 64 text v sloupci „Záměr“ zní: „Ostatní čistírny 

odpadních vod, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za 

to, že s ohledem na charakter výroby, při které odpadní vody vznikají, mohou 

obsahovat  alespoň 1 zvlášť nebezpečnou látku16 nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou 

látku17, s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu (a) a ostatní 

čistírny odpadních vod s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu 

(b).“. 
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5. V čl. I bodě 123 příloze č. 1 bodě 67 posledním sloupci se číslo „5“ nahrazuje číslem 

„8“. 

 

 

6. V čl. II se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; s výjimkou ustanovení § 9a odst. 3 

věty třetí; platnost stanoviska se posuzuje podle ustanovení § 9a odst. 4 věty první 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

 

 

7. V čl. II body 6 až 8 znějí: 

„6. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

vydaného nejvíce 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

7. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla 

prodloužena na dobu, která uplyne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje 

podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

s výjimkou ustanovení § 9a odst. 4 věty první; stanovisko, jehož platnost má uplynout 

dříve než 1. ledna 2019, se považuje za platné do 31. prosince 2018. 

8. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která neuplynula 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 

3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o 

její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty 

druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. května 2017 
 

 

C. Poslankyně Marie Pěnčíková 

SD 6375 

V čl. I bodu 102 v § 19 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větou „Závažným porušením zákona se 

rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let  

a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo  

b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem 

nebo smlouvou podle § 9 odst. 1.“. 

 

 

D. Poslanec Jan Zahradník 

SD 6262 

1. V čl. I se za bod 7 vkládají dva nové body, které znějí: 
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„X. V § 3 písm. i) bodě 2 se za slova „rozhodnutí podle § 7 odst. 6“ vkládají slova „ , kterou 

podporuje svými podpisy nejméně 100 osob“.  

X. V § 3 písm. j) se za slova „s podpisy nejméně“ vkládají slova „100 osob, případně 

nejméně“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

SD 6263 

2. V čl. I se za bod 49 vkládají dva nové body, které znějí:  

„X. V § 9e se slova „ a adresu místa pobytu“ nahrazují slovy „ , adresu místa pobytu a číslo 

občanského průkazu nebo pasu“. 

X.  V § 9e se věta poslední nahrazuje větou „Pro každé navazující řízení k danému záměru musí 

být předložena zvláštní podporující podpisová listina.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

SD 6380 

3. V čl. I bodu 96 se slova „za slova „Podmínkou udělení“ vkládají slova „nebo prodloužení“ 

a“ zrušují. 

4. V čl. I se body 100 a 101 zrušují.  

Následující body se přečíslují. 

5. V čl. I se za bod 100 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 19 odst. 7 větě první se slova „5 let“ nahrazují slovem „neurčitou“ a věta druhá se 

zrušuje.“.  

Následující body se přečíslují. 

6. V čl. I bodu 104 se slova „ , prodloužení“ zrušují. 

7. V čl. I se za bod 104 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 19 odst. 12 se písmeno a) zrušuje.  

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).“. 

Následující body se přečíslují. 

 

V Praze dne 17. května 2017 

 

Ing. Václav  Z e m e k v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí 

 

 
Ing. Michal  K u č e r a 

zpravodaj hospodářského výboru 
v z. Ing. Karel  Š i d l o  v.r. 

místopředseda hospodářského výboru 
 

 

Ing. Jiří  P e t r ů  v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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