
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

I. Obecná část: 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy: 
 
V rámci řízení EU Pilot č. 4462/13/ENVI o provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) byl České republice 
Evropskou komisí vytčen nedostatek při provedení ustanovení přílohy I bodu 8 této 
směrnice. Tato výtka zněla: „Dále existuje případ neshody, pokud jde o provedení 
bodu 8 přílohy I. Vnitrostátní ustanovení je neúplné, jelikož neobsahuje odkaz na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.“ Tímto vnitrostátním 
ustanovením je část I bod 8 přílohy 1 vyhlášky č. 103/2010 Sb. o provedení 
některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí. Tato výtka 
byla jedinou výtkou směřující vůči této vyhlášce.  
 
Je proto nezbytné do předmětného ustanovení vyhlášky doplnit odkaz na tuto 
směrnici, respektive na právní předpisy zapracovávající její ustanovení, a vyhovět tak 
požadavku Evropské komise, která by jinak mohla proti České republice zahájit řízení 
o porušení povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, které ve 
svém důsledku může vést až k uložení citelných finančních sankcí. 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání: 
 
Návrh je zpracován na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 15a písm. a), 
b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve 
znění zákona č. 380/2009 Sb., a je s tímto zmocněním v souladu.  
 
c) Slučitelnost navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
 
Návrh uvádí obsah vyhlášky č. 103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení 
zákona o právu na informace o životním prostředí, do souladu s právem Evropské 
unie.  
 
d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb. o provedení některých 
ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, nepředstavuje žádné 
hospodářské a finanční dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské 
prostředí a životní prostředí, protože se jedná o legislativně technickou změnu.  
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny.  
 
Nepředpokládá se negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 
 
e) Zhodnocení korupčních rizik navrhované úpravy: 
 
Navrhovaná úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. 
 
II. Zvláštní část: 
 
K čl. I bodu 1 (příloha 1 část I bod 7): 
Mění neaktuální pojem „Evropská společenství“ na „Evropská unie“. 
 
K čl. I bodu 2 (příloha 1 část I bod 8):  
Vkládá do ustanovení odkaz na právní předpisy transponující relevantní ustanovení 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a vzhledem 
k požadavku Evropské komise také na tuto směrnici samotnou.  
 
K čl. II: 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti 1. října. 2015, aby byl co nejdříve 
naplněn požadavek Evropské komise.  
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