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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

V návaznosti na novelu 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.“), 

která byla připravena za účelem transpozice směrnice 2014/52/EU (tzv. transpoziční 

novela EIA, zákon č. 326/2017 Sb.), je nezbytné promítnout změny zákona č. 

100/2001 Sb. i do prováděcí právní úpravy. Tou je v současné době vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 

některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Zároveň je nezbytné zohlednit i změny, které navazují na zákon č. 225/2017 Sb. (tzv. 

novela stavebního zákona). 

Ačkoli nedochází k zásadním změnám stávající prováděcí právní úpravy, s ohledem 

na rozsah změn, které je nezbytné provést, považuje předkladatel za vhodné namísto 

novely vyhlášky č. 457/2001 Sb. zpracovat a předložit návrh nové vyhlášky. 

Návrh vyhlášky blíže upravuje otázky odborné zkoušky podle zákona č. 100/2001 

Sb., zveřejňování informací a stanovisek podle tohoto zákona a také otázky 

související s konáním veřejného projednání. Ustanovení vyhlášky upravují především 

konání a hodnocení zkoušky odborné způsobilosti včetně jejího rozlišení na zkoušku 

pro účely udělení autorizace a zkoušku pro účely prodloužení autorizace, formu 

těchto zkoušek a jejich obsah. Dále je ve vyhlášce blíže vymezen rozsah 

požadovaného vzdělání, a to formou stanovení obecných oblastí vzdělávání, které 

mohou být pro posuzování vlivů na životní prostředí relevantní. Jsou také upraveny 

některé především organizační otázky konání veřejného projednání, především jeho 

vedení, průběh a zápis z něj. Další významnou částí vyhlášky je i úprava výběru 

zpracovatele posudku pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, a to 

včetně kritérií pro výběr zpracovatele posudku a náležitostí smlouvy, na jejímž 

základě je zpracování posudku zajištěno. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava reflektuje zákonné zmocnění v § 19 odst. 14 a 

§ 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. (ve znění výše uvedených novel), dle kterého 

Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a 

obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace. Dále je 

naplněno zmocnění v § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., které ukládá Ministerstvu 

životního prostředí stanovit vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, 
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zveřejňování informací a stanovisek a postup při zajištění zpracování posudku podle 

tohoto zákona.  

Zákonné zmocnění obsažené v § 19 odst. 14 zákona č. 100/2001 Sb. je naplněno 

ustanovením § 1 a dále přílohami č. 1 a 2 předloženého návrhu vyhlášky. Rozsah 

požadovaného vzdělání stanoví § 2.  

Zákonné zmocnění § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. je potom naplněno 

ustanoveními § 3 až 5 předloženého návrhu vyhlášky. Bližší úprava některých otázek 

způsobu a průběhu veřejného projednání je obsažena v § 3. Zveřejňování informací a 

stanovisek je předmětem § 4. Postupem při zajišťování zpracování posudku se 

zabývá § 5.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie.   

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vzhledem ke změnám prováděným posledními dvěma novelizacemi zákona 

č. 100/2001 Sb. nebude aktuálně platná vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné 

způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů nadále odpovídat platné právní 

úpravě. Je tedy nezbytné přijmout novou prováděcí právní úpravu za účelem 

dosažení jejího souladu se zněním zákona č. 100/2001 Sb. ve znění obou jeho 

posledních novel (zákon č. 225/2017 Sb. a zákon č. 326/2017 Sb.). 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 

České republiky a na životní prostředí byly vyhodnoceny v rámci hodnocení dopadů 

obou výše uvedených novel. Další dopady se nepředpokládají.  

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude 

mít žádné negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na ochranu soukromí a 

osobních údajů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu 

státu.  

10. Rozhodování o provedení RIA 

V souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády byla předkladateli udělena 

výjimka (čj. 23666/2017-OHR ze dne 4. září 2017) z povinnosti provést hodnocení 

dopadů regulace k návrhu vyhlášky. V návrhu vyhlášky nebyly identifikovány nové 

dopady a návrh vyhlášky není zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu novely 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Předkládaný návrh tak představuje prováděcí právní předpis, u kterého bylo 

hodnocení dopadů zmocňovacích ustanovení obsaženo již v RIA k návrhu zákona, 

kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 a přílohy č. 1 a 2 

Ustanovení § 1 a přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce upravují zkoušku odborné způsobilosti, tedy její 

průběh, okruh požadovaných znalostí a její hodnocení.  

Dochází zde ke změně oproti vyhlášce č. 457/2001 Sb., a to rozlišením zkoušky konané pro 

účely udělení autorizace a zkoušky pro účely prodloužení autorizace. Tato změna reaguje na 

změny prováděné transpoziční novelou EIA1. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě prodlužování již udělených autorizací se jedná o 

ověření, zda trvají podmínky pro prodloužení autorizace a zda uchazeč i nadále disponuje 

potřebnými předpoklady, skládá se zkouška konaná pro účely prodloužení autorizace pouze 

z ústní části. Tento postup předjímá navržený § 19 odst. 14 zákona výše zmíněné 

transpoziční novely zákona, resp. důvodová zpráva i teze prováděcího právního 

předpisu  k této novele. Nezbytná formální úprava je provedena i v příloze č. 1 části II, 

do které je zároveň doplněna informace o místě konání zkoušky. Zároveň dochází 

k aktualizaci nadpisu a seznamu právních předpisů uvedených v poznámce pod čarou č. 1). 

V příloze č. 2 dochází pouze k formálním změnám. 

K § 2 

Ustanovení upravuje rozsah požadovaného vzdělání podle § 19 odst. 4 písm. a) zákona.  

Uvedené oblasti vzdělávání jsou stanoveny obecně. Přestože je použita obdobná 

terminologie, jako v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, není cílem předkladatele 

na tento předpis odkazovat, nýbrž se má jednat o obecné pojmy uvedené za účelem 

přibližného zařazení dosaženého vzdělání. V navrhovaném seznamu oblastí vzdělávání jsou 

uvedeny všechny oblasti, do kterých mohou spadat obory mající alespoň minimální dílčí 

souvislost se životním prostředím, veřejným zdravím, jejich ochranou, s procesem 

posuzování vlivů na životní prostředí, a které jsou zároveň  zaměřeny na přírodní a technické 

vědy (jak požaduje navržený § 19 odst. 4 písm. a) zákona).  

 

K odborné způsobilosti je obecně nezbytné dodat, že není dotčeno použití zákona č. 18/2004 

Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jenž transponuje požadavky směrnice 2005/36/ES a 

implementuje příslušnou judikaturu Soudního dvora EU k uznávání odborné a jiné kvalifikace 

při využívání svobody usazování resp. volného pohybu pracovníků. 

K § 3 

Ustanovení blíže upravuje některé otázky související s konáním veřejného projednání.  

Oproti vyhlášce č. 457/2001 Sb., která tuto problematiku upravuje v současné době, 

ustanovení reflektuje změny § 17 zákona provedené transpoziční novelou EIA. 

V souladu se zásadami hospodárnosti a za účelem zvýšení efektivity je upraven průběh 

veřejného projednávání, pořizování zápisu a jeho rozeslání (především odst. 3, 5 a 6).  

                                                           
1 Zákon č. 326/2017 Sb. 
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Dochází také k podrobnější úpravě důvodů pro přerušení veřejného projednání (v odst. 4) – 

jako příklad lze uvést situaci, kdy se na veřejné projednání dostaví výrazně vyšší počet osob, 

než bylo předpokládáno, a místo konání není z hlediska kapacity dostačující. Dalším 

příkladem může být nutnost přerušení veřejného projednání z časových důvodů, např. 

v případech, kdy nelze s ohledem na množství připomínek veřejné projednání realizovat 

ve stanoveném čase. 

K § 4 

Ustanovení blíže upravuje některé otázky související se zveřejňováním podle zákona č. 

100/2001 Sb.  

Oproti vyhlášce č. 457/2001 Sb., která tuto problematiku upravuje v současné době, 

ustanovení § 5 reflektují změny § 16 zákona a s výslovným odkazem na informační systémy 

EIA a SEA upřesňují, co se rozumí zveřejněním na internetu. Možnost doplňkových způsobů 

zveřejňování (např. místní rozhlas či tisk) je zachován jako fakultativní možnost, jejíž 

uplatnění je na dané dotčené obci či kraji a odvíjí se od lokálních potřeb. Zároveň dochází 

k vypuštění nadbytečných ustanovení, která pouze kopírují text zákona. 

K § 5 

V § 6 dochází k upřesnění postupu při zajištění posudku. Zejména je upraven postup pro 

oslovování a výběr autorizovaných osob, které budou zpracováním posudků pověřeny, 

a jsou formou demonstrativního výčtu stanovena kritéria, na základě kterých tak má být 

činěno.  

Rovněž jsou upraveny povinné náležitosti smluv, které jsou se zpracovateli posudků 

uzavírány, a také je nově výslovně zakotvena možnost uvést do smlouvy i ustanovení o 

finančních sankcích za nedodržení povinností vyplývajících ze smlouvy.  

Zároveň je do § 6 odst. 6 doplněn požadavek, aby byl oznamovatel (který v konečném 

důsledku náklady na zpracování posudku hradí) před podpisem smlouvy se zpracovatelem 

posudku seznámen s předpokládanou cenou zpracování posudku a aby byl vyzván 

k vyjádření, zda za daných podmínek souhlasí s pokračováním procesu EIA (jedná se o 

dlouhodobou, již ustálenou praxi). V případě nesouhlasu oznamovatele s pokračováním 

procesu EIA je stanovena povinnost výběr zpracovatele posudku jednou zopakovat. Pokud 

ani poté oznamovatel s podmínkami zpracování posudku nesouhlasí, jedná se o odpadnutí 

důvodu posuzování podle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

K § 6 

Předloženým návrhem vyhlášky má dojít k nahrazení vyhlášky č. 457/2001 Sb., která 

v současné době upravuje materii obsaženou v tomto návrhu vyhlášky. 

K § 7 

Účinnost je navržena dnem vyhlášení, a to s ohledem na skutečnost, že vyhláška provádí 

především změny zavedené zákonem č. 326/2017 Sb., který nabývá účinnosti již 1. listopadu 

2017. Aktuálně účinná vyhláška č. 457/2001 Sb. již tak nebude z důvodu změn zavedených 

tímto  zákonem aplikovatelná.  
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