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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 11. září 

2017, s termínem dodání stanovisek do 3. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Obecné 
1.  MF Z Zásadní připomínka: 

Obecně: Návrh vyhlášky, konkrétně jeho ustanovení 
§ 1 a 3, jdou nad rámec zákonného zmocnění 
uvedeného podle výslovného zmocnění uvedeného 
v § 19 odst. 14 zákona č. 100/2001 Sb. (ve znění 
novely zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí - sněmovní tisk č. 1003), (dále jen 
„zákon“). Uvedené zmocnění zní: „Ministerstvo 
stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a 
obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a 
prodloužení autorizace.“ Nad rámec uvedeného 
zmocnění jde zejména úprava postupu při zkoušce, 
složení komise, jednacího řádu a vzoru osvědčení 
(§ 1 odst. 3 až 5, odst. 7 až 10, § 3 a přílohy č. 1 až 
3), neboť tyto otázky nelze považovat za obsah 
zkoušky. V tomto směru je třeba vyhlášku zásadním 
způsobem přepracovat tak, aby se její obsah 
pohyboval pouze v rámci zákonného zmocnění. 

Akceptováno částečně, ve zbývající části byla 
připomínka změněna na doporučující 
Ustanovení § 3 a příloha č. 3 budou odstraněny. 
Obsah ustanovení § 1 dle našeho názoru 
odpovídá zákonnému zmocnění, jelikož se jedná o 
právní úpravu náplně zkoušky odborné 
způsobilosti od počátku do konce.  

2.  MV Z K zmocnění: 
 V úvodu obecné části odůvodnění je 

konstatováno, že nedochází k zásadním změnám 

stávající právní úpravy. Je však třeba upozornit, že 

v rámci aktuální (ještě ve Sbírce zákonů 

Akceptováno částečně, ve zbývající části byla 
připomínka změněna na doporučující 
Ustanovení § 3 a příloha č. 3 budou odstraněny. 
Obsah ustanovení § 1 dle našeho názoru 
odpovídá zákonnému zmocnění, jelikož se jedná o 
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nepublikované) novely zákona č. 100/2001 Sb. 

dochází k zásadní změně zákonného zmocnění 

v první větě § 19 odst. 14. To již nově nebude 

umožňovat v prováděcím předpise upravit postup při 

ověřování splnění podmínek odborné způsobilosti a 

postup při udělování a odnímání autorizace – též a 

contrario novelizací nedotčené znění druhé věty § 

19 odst. 14. Z tohoto důvodu se domníváme, že § 1 

navrhované vyhlášky (s výjimkou jeho odstavce 1) 

a § 3 překračují rámec zákonného zmocnění, čímž 

se vyhláška dostává do rozporu s čl. 79 odst. 3 

ústavy, podle nějž mohou ministerstva vydávat 

právní předpisy pouze na základě a v mezích 

zákona a jen jsou-li k tomu zákonem výslovně 

zmocněna.     

V tomto směru je tedy zapotřebí předložený 

návrh revidovat a ustanovení, pro něž není náležité 

zákonné zmocnění, vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

právní úpravu náplně zkoušky odborné 
způsobilosti od počátku do konce.  

3.  MF D Podle našeho názoru, by bylo vhodné navrhovanou 
vyhlášku rozdělit do dvou samostatných vyhlášek 
tak, aby jedna upravovala okruh otázek uvedených 
ve zmocnění v § 19 odst. 14 zákona a druhá jedna 
upravovala okruh otázek uvedených ve zmocnění § 
23 odst. 9 zákona, neboť uvedené problematiky 
spolu nesouvisí. 

Vysvětleno 
Vzhledem k poměrně malému rozsahu vyhlášky 
toto nepovažujeme za nezbytné. Dle našeho 
názoru úprava obou oblastní v jedné vyhlášce 
nemá za důsledek její nepřehlednost, a proto není 
nezbytné ji rozdělovat.  

4.  MF D Rovněž upozorňujeme, že podle čl. 30 odst. 7 LPV - 
pokud se použije skupinový nadpis nad označením 
paragrafu, tak nemohou být jednotlivé paragrafy 
nadepsány nadpisem umístěným pod označením 
paragrafu. 

Akceptováno 
Skupinové nadpisy budou odstraněny. 

5.  MF D Doporučujeme rovněž dodržovat pravidlo zakotvené 
v čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle 
kterého by v jednom paragrafu nemělo být víc než 

Vysvětleno 
Legislativní pravidla vlády připouštějí i vyšší počet 
odstavců v paragrafu (vyplývá z použití slova 
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šest odstavců. "zpravidla"). Dle našeho názoru je vhodné, aby § 1 
návrhu vyhlášky představoval takovou připuštěnou 
výjimku, a to s ohledem na skutečnost, že úprava 
obsažená v tomto ustanovení tvoří logicky 
uspořádaný a vzájemně provázaný celek. 

6.  MV D Ke struktuře návrhu: 

 Z formálního hlediska pak upozorňujeme, že 
podle čl. 30 odst. 7 věty druhé Legislativních 
pravidel vlády platí, že při použití skupinového 
nadpisu nemohou být jednotlivé paragrafy či články 
nadepsány nadpisem umístěným pod označením 
paragrafu nebo článku. Doporučujeme tedy celý 
návrh revidovat. 

Akceptováno 
Skupinové nadpisy budou odstraněny. 

7.  MŠMT D Obecně k materiálu: Upozorňujeme, že v textu 
předpisu při zavádění legislativních zkratek není 
použit správný druh uvozovek (viz čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády). Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

8.  HK ČR Z A. Zásadní obecná připomínka k předkládanému 
materiálu 

Navržená úprava vyhlášky může vést ke 
korupčnímu a dalšímu segregačnímu jednání 
úředníků odpovědného rezortu a krajských úřadů 
tím, že bude upřednostňována určitá skupina 
autorizovaných osob. Nesouhlasíme s touto 
potenciální hrozbou pokřivení trhu v oblasti 
posuzování vlivů na ŽP a požadujeme v tomto 
smyslu materiál upravit. Může docházet 
k zásadnímu ovlivnění autorizovaných osob, což by 
vedlo ke klientelismu, neobjektivitě v přidělování 
zakázek i autorizací a v důsledku i k zúžení trhu 
v oblasti tvorby posudků EIA. Jsme přesvědčeni, že 
uzavírané přidělování posudků EIA a autorizací je 
vhodné uvolnit a narovnat diskriminační princip 
výběru. 

Akceptováno částečně (ve zbytku vysvětleno) 
Cílem celé změny právní úpravy autorizací a 
odborné způsobilosti provedené zákonem 
č. 326/2017 Sb. i tímto návrhem vyhlášky je zajistit 
vyšší kvalitu procesu EIA a dokumentů v něm 
zpracovávaných. Dle směrnice EIA je nezbytné 
zajistit, aby dokumentace byla odborně 
posouzena. Pro zajištění tohoto požadavku je 
žádoucí, aby zpracováním posudku byly pověřeny 
osoby, které již mají alespoň nějaké zkušenosti se 
zpracováním dokumentů podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  Úprava 
nijak nevylučuje, aby zpracováním posudku 
byla pověřena i nově autorizovaná osoba, která 
dosud nezpracovala žádný posudek; kvalita a 
množství dosud zpracovaných dokumentací a 
posudků je jen jedno z kritérií, ke kterému 
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příslušný úřad přihlíží (nejedná se o podmínky, 
které by bylo třeba splnit kumulativně, nýbrž o 
výčet kritérií, ke kterým příslušný úřad přihlíží). 
Znění § 6 odst. 2 (po provedených úpravách – viz 
připomínky č. 1 a 2 – § 5 odst. 2) bude upraveno 
následovně: 
„(2) Okruh osob oslovených podle odstavce 1 
stanoví příslušný úřad na základě dosavadních 
zkušeností s prací autorizovaných osob, a to 
zejména s ohledem na  
a) kvalitu a množství doposud zpracovaných 
dokumentací nebo posudků, 
b) plnění povinností podle § 19 odst. 2 zákona,  
c) specializaci oprávněných osob s ohledem na 
daný typ záměru.“  
 

K úvodní větě 

9.  MF D K úvodní větě vyhlášky doporučujeme prověřit 
uváděné novely zákona – podle našeho názoru je 
uvedení některých obsoletní, neboť ve znění těchto 
novel již uvedená ustanovení neplatí (viz čl. 65 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády, podle kterého se při 
citaci jednotlivých ustanovení uvádějí jen ty novely 
právního předpisu, kterými bylo toto ustanovení 
novelizováno a v jejichž znění je ustanovení platné 
v době citace). 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

10.  MŠMT D 
 

K materiálu, úvodní věta: Dle čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, se v případě, že byl 
určitý právní předpis novelizován vícekrát, uvedou 
pouze ty novely, kterými bylo novelizováno 
konkrétní ustanovení. V úvodní větě návrhu tak 
nedoporučujeme uvádět zákon č. 38/2012 Sb. či 
zákon č. 225/2017 Sb., jelikož tyto zákony 
nenovelizují předmětná ustanovení. Doporučujeme 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
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materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

11.  MŠMT D Dále doporučujeme nezavádět přímo v úvodní větě 
navrhované vyhlášky legislativní zkratku 
„ministerstvo“, a to zvláště s ohledem na skutečnost, 
že předmětná zkratka je již zavedena v § 4 odst. 3 
prováděného zákona a lze ji tak použít i bez 
opětovného zavádění. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

12.  ÚV – KOM  D K označování zmocňovacího ustanovení zákona č. 
100/2001 Sb.: 

Dle našeho názoru je zmocňovacím ustanovením 
k provedení návrhu vyhlášky mimo jiné odst. 13 a 
ne odst. 14 paragrafu 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
Toto je vhodné opravit na všech místech návrhu, 
včetně odůvodnění, kde se předmětná chyba 
vyskytuje. 

Vysvětleno 
Zákonem č. 326/2017 Sb. došlo k přečíslování 
odstavců tak, že nyní se zákonné zmocnění 
nachází v § 19 odst. 14 zákona. 

13.  Praha  D K úvodní větě, § 1 odst. 2, 4 a 7 a § 4 odst. 2: 
doporučujeme, v souladu s čl. 44 Legislativních 
pravidel vlády, uvozovky před zaváděnou legislativní 
zkratkou umístit dole. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

14.  Praha  D K úvodní větě: 
doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, vypustit slova „, 
zákona č. 38/2012 Sb.“. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

§ 1 

15.  MPO Z V § 1 vyhlášky a v příloze č. 1 k této vyhlášce 
(zkušební řád) požadujeme doplnit pravidla průběhu 
zkoušky odborné způsobilosti odlišně pro žadatele o 
udělení autorizace a odlišně pro žadatele, kteří již 
autorizací disponují a chystají se žádat o 
prodloužení její platnosti tak, jak bylo dohodnuto a 
slíbeno na jednáních k transpoziční novele zákona 

Vysvětleno 
V návrhu vyhlášky došlo ke zproštění povinnosti 
písemné části zkoušky pro žadatele o prodloužení 
autorizace. Ve srovnání se stávající vyhláškou 
došlo i k úpravě přílohy č. 1. 
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EIA mezi MPO a MŽP a jak je uvedeno v níže 
citovaných tezí k této vyhlášce, které byly součástí 
vládního návrhu k transpoziční novele zákona EIA.  

Zásadní připomínka. 
 

Odůvodnění: 
V tezích k prováděcímu předpisu, které jsou 
součástí vládního návrhu zákona č. 100/2001 Sb. 
(tzv. transpoziční novely EIA) byl v bodě 1) 
následující text (citace), který není do  návrhu 
vyhlášky promítnut: 
„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.“ 
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Tato pravidla v návrhu vyhlášky chybí. Je zde pouze 
uvedeno, že žadatel o prodloužení bude skládat jen 
zkoušku ústní, která spočívá v zodpovězení 4 
otázek stejně jako pro prvotní žadatele o autorizaci. 
Výše uvedené teze nejsou do návrhu vyhlášky 
promítnuty. Zastáváme názor, že je nezbytně nutné 
rozlišovat u zkoušky prvožadatele a zkušené osoby, 
které žádají o prodloužení tak, jak je uvedeno 
v tezích k vyhlášce. 

16.  MPO D k § 1 

Doporučujeme upravit ustanovení § 1 v souladu s čl. 
39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Podle výše 
uvedeného článku by v paragrafu zpravidla nemělo 
být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v 
zájmu přehlednosti dát přednost rozdělení právní 
úpravy téže věci na více paragrafů. Podobně 
doporučujeme upravit také ustanovení § 4. 

Doporučující připomínka. 

Vysvětleno 
Legislativní pravidla vlády připouštějí i vyšší počet 
odstavců v paragrafu (vyplývá z použití slova 
"zpravidla"). Dle našeho názoru je vhodné, aby § 1 
návrhu vyhlášky představoval takovou připuštěnou 
výjimku, a to s ohledem na skutečnost, že úprava 
obsažená v tomto ustanovení tvoří logicky 
uspořádaný a vzájemně provázaný celek. 

17.  Praha  D K § 1: 
doporučujeme: 

- u odstavce 1 písm. a), v souladu s čl. 45 
odst. 6 větou první Legislativních pravidel 
vlády, odkaz na poznámku pod čarou umístit 
za slovo, kterého se poznámka pod čarou 
týká, před čárku; 

- u odstavce 1 písm. b), v souladu s čl. 45 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády, doplnit 
odkaz na poznámku pod čarou; 

- u poznámky pod čarou č. 1, v souladu s čl. 
42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády, slova „a zákon č. 254/2001 Sb.“ 
nahradit slovy „zákon č. 254/2001 Sb.“; 

Akceptováno částečně 
Ad první a třetí odrážka - Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
 
Ad druhá odrážka – Vysvětleno 
Zatímco poznámka pod čarou č. 1 slouží 
k bližšímu vymezení právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a tuto specifikaci považujeme 
za vhodnou vzhledem k širokému okruhu těchto 
předpisů, právní předpisy podle písmene b) dle 
našeho názoru takové bližší vymezení nevyžadují, 
jelikož jejich okruh není zdaleka tak široký a 
různorodý jako předpisy podle písmene a). 
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- u odstavce 6 věty první, v souladu s čl. 43 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slovo 
„dvě“ nahradit číslicí „2“. 

Ad čtvrtá odrážka – Vysvětleno 
Legislativní pravidla vlády vzhledem k tomuto 
pravidlu užívají obratu „zpravidla“. Je tedy zřejmé, 
že ne vždy je užití číslice namísto slova vhodné. 
Dle našeho názoru je tomu tak právě v uvedeném 
případě, jelikož se spíše než o stanovení počtu 
jedná o rozdělení zkoušky. 
 

§ 1 odst. 1 písm. a) 

18.  MPO D k § 1 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme upravit odkaz na poznámku pod 
čarou v souladu s článkem 45 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, tedy umístit odkaz na poznámku pod 
čarou za část ustanovení, které se poznámka pod 
čarou týká, a to před interpunkční znaménko. 
Podobně doporučujeme upravit i ustanovení § 5 
odst. 1. 

Doporučující připomínka. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

19.  MŠMT D K materiálu, § 1 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 1: 
Upozorňujeme, že dle čl. 45 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády má být odkaz na poznámku pod 
čarou umístěn před čárku. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

§ 1 odst. 1 písm. d) 

20.  MPO D k § 1 odst. 1 písm. d) – za „prostředí“ 
doporučujeme doplnit „a veřejné zdraví“ 
Doporučující připomínka. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

21.  ČBÚ D K § 1 odst. 1 písm. d)  
Dle názoru Českého báňského úřadu (dále též 
„ČBÚ“) v návrhu vyhlášky nejsou uvedeny konkrétní 
obory, pro které se autorizace uděluje. 

 
Odůvodnění: 
Odborná způsobilost pro účely § 19 odst. 4 písm. b) 

Vysvětleno 
Vzhledem k dynamickému vývoji studijních oborů 
(jejich časté změny, zavádění nových studijních 
oborů) je nežádoucí ve vyhlášce uvádět jejich 
taxativní výčet (v opačném případě by bylo nutno 
vyhlášku často novelizovat). Jsou proto uvedeny 
oblasti vzdělávání, do kterých mohou spadat obory 
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zákona č. 100/2001 Sb. zahrnuje kromě jiného také 
rámcově stanovenou znalost „přírodních a 
technických věd z hlediska vlivů činností na životní 
prostředí“ (§ 1 odst. 1 písm. d) návrhu vyhlášky). 
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
se uděluje na základě prokázaného 
vysokoškolského vzdělání podle § 2 navrhované 
vyhlášky, prokazování odborných znalostí se týká 
pouze konkrétního požadovaného oboru činnosti. 
Doporučujeme, aby byl návrh vyhlášky doplněn o 
konkrétní obory, pro něž se autorizace uděluje. 

související s problematikou posuzování vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví. 

§ 1 odst. 2 

22.  MV D K § 1 odst. 2: 

 V případě tohoto ustanovení jde o pouhou 
parafrázi § 19 odst. 4 písm. b) zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, což je 
v rozporu s čl. 39 odst. 7 ve spojení s odst. 6 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno.  

§ 1 odst. 4 

23.  MPO D k  § 1 odst. 4 – za „ministerstva a“ doporučuji 
doplnit „odborník na základě pověření“ (ev. nějakou 
obdobnou formulaci, neboť reálně se zkoušek 
neúčastní zaměstnanec Ministerstva zdravotnictví, 
nýbrž SZÚ) 
Doporučující připomínka. 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven následovně: 
„(4) Odbornou způsobilost ověřuje nejméně 
pětičlenná zkušební komise (dále jen „komise“) 
složená z odborníků jmenovaných ministrem 
životního prostředí. Členem komise je vždy 
alespoň jeden zaměstnanec ministerstva a 
Ministerstva zdravotnictví jeden odborník, jehož 
jmenování navrhlo Ministerstvo zdravotnictví. 
Komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje 
ministerstvo. Komise se usnáší většinou hlasů 
svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.“ 

§ 1 odst. 6 

24.  MF  D V navrhovaném ustanovení § 1 odst. 6 vyhlášky se 
stanovuje, že podrobnosti o konání zkoušek stanoví 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
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zkušební řád uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
Avšak ve zkušebním řádu žádné podrobnosti 
o písemné zkoušce nejsou. Doporučujeme doplnit 
zkušební řád tak, aby uchazeč měl alespoň nějaké 
informace o písemné zkoušce. 

Do přílohy č. 1 bude vložen nový bod 1, který bude 
znít: „Písemnou zkoušku skládá uchazeč ve formě 
písemného testu.“  

§ 1 odst. 5 

25.  MZe D Z § 1 odst. 5 není patrné, kdo uchazeče pozve ke 
zkoušce. Slovní obrat „Uchazeč je pozván“ je příliš 
obecný. Doporučujeme ustanovení zkonkretizovat. 

Vysvětleno 
To, kým je uchazeč ke zkoušce odborné 
způsobilosti pozván, nemá dle našeho názoru 
dopad na práva a povinnosti uchazeče, a proto 
nepovažujeme za nutné toto ve vyhlášce 
specifikovat. 

§ 1 odst. 10 

26.  MPO D k 1 odst. 10 

Doporučujeme doplnit v § 1 na konci textu odstavce 
10 slova „ode dne konání zkoušky“. 

Doporučující připomínka. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

27.  HK ČR Z 1. Připomínka k § 1 odst. 10 

Požadujeme upravit znění daného odstavce 
následovně: 

„(10) Nevykonal-li uchazeč ani opakovanou zkoušku 
nebo nedostavil-li se k ní bez řádné omluvy, může ji 
opakovat znovu až po uplynutí 1 roku 6 měsíců.“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme zkrátit lhůtu pro možnost opakování 
zkoušky. Domníváme se, že lhůta 1 roku je 
nepřiměřeně dlouhá. 

 
Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

§ 2  

28.  MMR D K § 2 (úvodní části ustanovení) a k příloze č. 3, 
písm. b) bod 1. 

Vysvětleno 
Návrh vyhlášky byl připraven vzhledem ke znění 
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona 
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Doporučujeme nahradit slovo „magisterského“ 
slovem „bakalářského“.  

Odůvodnění:  
Požadavek magisterského stupně vysokoškolského 
vzdělání je v rozporu s ustanovením § 19 odst. 4 
písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, na něž se ustanovení § 2 vyhlášky 
výslovně odvolává a které provádí. Zákon požaduje 
ukončení „alespoň bakalářského studijního 
programu“. Přitom se nelze domnívat, že vyhláška 
upřesňuje restriktivním způsobem ustanovení 
zákona v jeho rámci, neboť tak by tomu bylo, kdyby 
zákon uvedl například obecně požadavek 
vysokoškolského vzdělání. Zákon však explicitně 
stanovil jasnou hranici – navržené znění vyhlášky je 
tedy podle našeho názoru contra legem. 

č. 326/2017 Sb., který byl vyhlášen dne 6. 10. 
2017 a který nabývá účinnosti dne 1. 11. 2017. 
Tímto zákonem byl zakotven požadavek 
magisterského stupně vysokoškolského vzdělání 
(namísto dosavadního stupně bakalářského).  

29.  MMR D K  § 2 

Doporučujeme přehodnotit a prověřit relevanci 
zařazených studijních oblastí k posuzování vlivů na 
životní prostředí.  

Odůvodnění:  
V odůvodnění se uvádí, že „do navrhovaného 
seznamu oblastí vzdělávání byly začleněny všechny 
oblasti, které mají alespoň minimální dílčí souvislost 
se životním prostředím, veřejným zdravím, jejich 
ochranou, s procesem posuzování vlivů na životní 
prostředí a zároveň s přírodními a technickými 
vědami“. Toto odůvodnění nepovažujeme za 
dostačující, protože nevysvětluje vztah jednotlivých 
studijních oblastí k problematice posuzování vlivů 
na životní prostředí. Přístup k požadovanému 
vzdělání založený na „minimální souvislosti“ 
s životním prostředím, veřejným zdravím, jejich 

Akceptováno jinak 
Ve vyhlášce je uveden výčet oblastí vzdělávání, do 
kterých mohou spadat obory související 
s problematikou posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Neznamená to však, že 
všechny obory spadající do uvedených oblastí 
vzdělávání jsou obory, které naplňují požadavek 
zákona – dle § 19 odst. 4 písm. a) se musí jednat 
o obory zaměřené na přírodní nebo technické 
vědy. Vzhledem k množství a k dynamickému 
vývoji studijních oborů (jejich časté změny, 
zavádění nových studijních oborů) není možné 
postihnout veškeré obory, které s problematikou 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví souvisí. Co se týče zdravotnických oborů, 
problematiky posuzování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví se může týkat např. tematické 
okruhy Hygiena a epidemiologie, Veřejné 
zdravotnictví a prevence, kdy možnou profesí 
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ochranou, s procesem posuzování vlivů na životní 
prostředí považujeme za nedostatečný a za více 
než diskutabilní. Jako příklad naší pochybnosti o 
relevanci studijní oblasti k problematice posuzování 
vlivů na životní prostředí uvádíme studijní oblast 
“zdravotnické obory“, kdy nařízení vlády č. 275/2016 
Sb. uvádí ve výčtu typických studijních programů 
např. ošetřovatelství a porodní asistenci. 

absolventa těchto oborů může být asistent ochrany 
a podpory veřejného zdraví, což je tematika, která 
má souvislost s procesy EIA a SEA. 
 
Důvodová zpráva bude doplněna tak, aby bylo 
zřejmé, že nemá jít o odkaz na studijní oblasti 
podle zákona o vysokých školách, nýbrž o obecné 
pojmy uvedené za účelem přibližného zařazení 
dosaženého vzdělání. 

30.  MPO D k § 2 „Rozsahu požadovaného vzdělání“ 
doporučujeme následující rozšíření textu: 

„Za ukončené vysokoškolské vzdělání podle § 19 
odst. 4 písm. a) zákona se pro účely této vyhlášky 
považuje vysokoškolské vzdělání alespoň 
magisterského studijního programu 
s přírodovědným, nebo technickým zaměřením, 
například v některé z následujících oblastí 
vzdělávání:“ 

Doporučující připomínka. 

Vysvětleno 
Toto je zakotveno v zákoně, nepovažujeme proto 
za nezbytné uvádět totéž i do vyhlášky. Návrhu na 
doplnění slova „například“ nelze vyhovět, neboť 
cílem ustanovení je uvést taxativní výčet. 
 

31.  MŠMT Z K materiálu, § 2: Upozorňujeme, že 
v předkládaném materiálu musí být jasně uvedeno, 
zda vyjmenované oblasti vzdělávání, do kterých má 
spadat požadované vysokoškolské vzdělání, 
vychází přímo z definice oblastí vzdělávání v 
zákoně o vysokých školách. Předmětné ustanovení 
definuje požadované vzdělání jako „vysokoškolské 
vzdělání alespoň magisterského studijního 
programu“ v jedné z vyjmenovaných oblastí 
vzdělávání, kdy terminologie daných oblastí 
vzdělávání je totožná s oblastmi vzdělávání v 
zákoně o vysokých školách, avšak odkaz na 
příslušné částí zákona o vysokých školách 
v předkládaném materiálu chybí. Není tak zcela 
zřejmý záměr předkladatele, tj. zda nejde pouze 

Akceptováno jinak  
Oblasti vzdělávání jsou stanoveny obecně (jakkoli 
je použita obdobná terminologie jako v zákoně o 
vysokých školách, není cílem předkladatele na 
tento předpis odkazovat). 
Důvodová zpráva bude doplněna tak, aby bylo 
zřejmé, že nemá jít o odkaz na studijní oblasti 
podle zákona o vysokých školách, nýbrž o obecné 
pojmy uvedené za účelem přibližného zařazení 
dosaženého vzdělání. 
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o obecné pojmy, které mají vést k přibližnému 
zařazení dosaženého vzdělání žadatele. 
Požadujeme vysvětlit a zároveň materiál doplnit 
ve smyslu uvedeném. 

32.  MŠMT Z V souvislosti s naší předchozí zásadní připomínkou 
upozorňujeme, že v případě, že předkladatel 
odkazuje na oblasti vzdělávání dané zákonem o 
vysokých školách, není jasné, jak bude 
postupováno při posuzování vysokoškolského 
vzdělání získaného před zavedením tohoto pojmu, 
tedy před 1. 9. 2016, kdy nabyla účinnosti novela 
zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 
Sb.). Jak již bylo komunikováno s předkladatelem 
prostřednictvím dopisu ředitelky odboru vysokých 
škol MŠMT (č. j. MSMT-22954/2017-2), oblasti 
vzdělávání, vymezené v § 44a zákona o vysokých 
školách, neslouží ke zpětnému zařazování 
studijních programů nebo studijních oborů do 
daného úseku vysokoškolského vzdělávání, ale pro 
zařazení nově akreditovaných studijních programů, 
a to primárně pro účely institucionální akreditace. 
Předkladatel vymezením obsahového zaměření 
studijních programů pomocí oblastí vzdělávání 
podle § 44a zákona o vysokých školách nezískává 
možnost spolehlivě rozhodovat o adekvátnosti 
odborné způsobilosti uchazeče a komplikuje situaci 
všem současným držitelům vysokoškolského 
vzdělání, ale i části budoucích absolventů, kteří 
absolvují ještě ve studijních programech 
akreditovaných před novelou zákona o vysokých 
školách z roku 2016. Požadujeme vyjasnit, jakým 
způsobem bude posuzováno vzdělání získané ve 
studijních programech akreditovaných před 
účinností novely zákona o vysokých školách ve 
smyslu uvedeném. 

Akceptováno jinak  
Oblasti vzdělávání jsou stanoveny obecně (jakkoli 
je použita obdobná terminologie jako v zákoně o 
vysokých školách, není cílem předkladatele na 
tento předpis odkazovat).  
Důvodová zpráva bude doplněna tak, aby bylo 
zřejmé, že nemá jít o odkaz na studijní oblasti 
podle zákona o vysokých školách, nýbrž o obecné 
pojmy uvedené za účelem přibližného zařazení 
dosaženého vzdělání. 
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33.  MŠMT Z Z hlediska předmětného ustanovení požadujeme 
dále vyjasnit, jak bude posuzováno vzdělání získané 
na vysokých školách v zahraničí, které z podstaty 
věci nemůže být zařazeno do oblastí vzdělávání 
podle zákona o vysokých školách. 

Vysvětleno  
Požadavek na magisterské vzdělání je uveden 
přímo v zákoně a další úprava ve vyhlášce 
(rozšíření na zahraniční studijní programy obdobné 
programu magisterskému) by dle našeho názoru 
mohla být nad rámec zákonného zmocnění. 
Domníváme se však, že lze absenci výslovné 
úpravy překlenout výkladem a za magisterské 
vzdělání považovat i vzdělání na zahraniční 
univerzitě, které svou náplní a délkou studia 
odpovídá studiu magisterskému (viz vypořádání 
připomínky č. 91). 
 

34.  MV D K § 2: 

 Ve zvláštní části odůvodnění předkladatel 
uvádí, že byly vybrány ty obory vzdělávání, které 
mají alespoň minimální souvislost s životním 
prostředím, veřejným zdravím, jejich ochranou a 
procesem posuzování vlivů na životní prostředí a 
zároveň s přírodními a technickými vědami. Nejsme 
si jisti, zda například magisterské vzdělání v oblasti 
potravinářství tato kritéria naplňuje. Doporučujeme 
předkladateli přehodnotit okruh vybraných 
vzdělávacích oborů. 

Akceptováno jinak  
Ve vyhlášce je uveden výčet oblastí vzdělávání, do 
kterých mohou spadat obory související 
s problematikou posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Neznamená to však, že 
všechny obory spadající do uvedených oblastí 
vzdělávání jsou obory, které naplňují požadavek 
zákona – dle § 19 odst. 4 písm. a) se musí jednat 
o obory zaměřené na přírodní nebo technické 
vědy. Vzhledem množství a k dynamickému vývoji 
studijních oborů (jejich časté změny, zavádění 
nových studijních oborů) není možné postihnout 
veškeré obory, které s problematikou posuzování 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví souvisí. 
Co se týče oblasti potravinářství, problematiky 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví se může týkat např. oborů souvisejících 
s potravinářskou výrobou, kdy absolventi z oblasti 
potravinářství teoreticky mohou zajišťovat přípravu 
dokumentů pro procesy EIA k záměrům z těchto 
oborů. 
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Důvodová zpráva bude doplněna tak, aby bylo 
zřejmé, že nemá jít o odkaz na studijní oblasti 
podle zákona o vysokých školách, nýbrž o obecné 
pojmy uvedené za účelem přibližného zařazení 
dosaženého vzdělání. 

35.  ÚV – KOM  D Připomínka nad rámec slučitelnosti s právem EU: 
 

Dáváme na zvážení, zda § 2 návrhu nekoncipovat 
tak, aby zahrnul i vysokoškolské programy obdobné 
magisterskému studijnímu programu. Navržené 
znění je totiž restriktivní z toho pohledu, že může 
vylučovat absolventy vysokých škol (především 
z třetích zemí), jejichž studijní programy mohou být 
obsahově totožné, avšak formálně je nelze pod 
navržené ustanovení podřadit (srov. § 17 zákona 
č. 18/2004 Sb.). 

Vysvětleno 
Domníváme se, že vzhledem k zakotvení 
požadavku na magisterský stupeň vzdělání v 
zákoně nelze toto dále modifikovat či rozšiřovat 
vyhláškou. 
Domníváme se však, že lze absenci výslovné 
úpravy překlenout výkladem a za magisterské 
vzdělání považovat i vzdělání na zahraniční 
univerzitě, které svou náplní a délkou studia 
odpovídá studiu magisterskému (viz vypořádání 
připomínky č. 91). 

36.  Zlínský kraj D K § 2 navrhované vyhlášky a k písm. b) Přílohy 
č. 3 navrhované vyhlášky nahradit slovo 
„magisterského“ slovem „bakalářského“. 

 
Odůvodnění: 
Navrhovaná vyhláška požaduje odbornou 
způsobilost vyšší, než jakou ukládá zákon č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění novely zákona č. 225/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony v § 
19 odst. 4 písm. a). 

Vysvětleno 
Návrh vyhlášky byl připraven vzhledem ke znění 
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 
326/2017 Sb., který byl vyhlášen dne 6. 10. 2017 a 
který nabývá účinnosti dne 1. 11. 2017. Tímto 
zákonem byl zakotven požadavek magisterského 
stupně vysokoškolského vzdělání (namísto 
dosavadního stupně bakalářského). 

§ 3 

37.  MPO Z Požadujeme dopracovat § 3 návrhu vyhlášky o 
skutečný postup při udělování a prodlužování 
autorizace a zejména potom o postup při odnímání 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 
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autorizace, který vyhláška neobsahuje oproti 
stávající úpravě vůbec. V  navrženém § 3, odstavci 
1 je k těmto postupům pouze uvedeno, že „žádost o 
vydání rozhodnutí o udělení nebo prodloužení 
autorizace podává žadatel písemně na 
ministerstvo….“, což není popis postupu. Postup pro 
odnímání chybí úplně. 

Zásadní připomínka. 
 
Odůvodnění: 
Postup při udělování a prodlužování autorizace 
považujeme za důležitý, a proto požadujeme § 3 ve 
výše uvedeném smyslu dopracovat. Zároveň je 
nutné dopracovat postup při odnímání autorizace, 
který ve vyhlášce zcela chybí. 

§ 3 odst. 1 

38.  MV D K § 3 odst. 1 a k příloze č. 3:  

Navrhujeme namísto o obsahu žádosti 

hovořit spíše o jejích náležitostech. Pro tyto účely 

zároveň připomínáme, že obecně náležitosti podání 

stanoví § 37 odst. 2 věty druhé ve spojení 

s § 45 odst. 1 správního řádu. Písmeno a) návrhu 

stanoví jakožto náležitosti žádosti -  jméno a 

příjmení, titul, adresu místa trvalého pobytu, popř. 

místa bydliště. Písmeno i) pak stanoví jakožto 

náležitosti žádosti - datum a podpis. Doporučujeme 

ponechat u písmene a) pouze slovo titul a u 

písmene i) pouze slovo datum, jelikož ostatní 

náležitosti vyplývají ze správního řádu a jednalo by 

se tak o nežádoucí duplicitní úpravu. 

S ohledem na zvolené řešení v podobě přílohy 
k navrhované vyhlášce je však otázkou, zda 
předkladatele nezamýšlel stanovit spíše vzor 
žádosti. V něm by pak mohly být přehledně uvedeny 
všechny požadované údaje. 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 
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§ 3 odst. 2 

39.  MPO D k § 3 odst. 2 

Upozorňujeme, že podle § 77 odst. 1 občanského 
zákoníku se jménem člověka rozumí „jeho osobní 
jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména 
a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí”. 
Pro zachování terminologické jednoty právního řádu 
doporučujeme příslušná ustanovení v §3 odst. 2 
upravit tak, aby obsahovala pouze obecný termín 
„jméno“. 

Doporučující připomínka. 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 

40.  MV D K § 3 odst. 2 a 3:  

 Podle § 19 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. 

uděluje a odnímá autorizaci pro oblast posuzování 

vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního 

prostředí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. 

Ministerstvo je orgánem veřejné moci ve smyslu § 5 

odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, který při své činnosti využívá referenční 

údaje obsažené v příslušném základním registru 

v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat 

podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, 

a to aniž by ověřoval jejich správnost. S ohledem na 

uvedené se proto domníváme, že Ministerstvo 

životního prostředí by si mělo údaje uvedené 

v odstavci 2 navrhovaného ustanovení opatřovat 

samo, neboť údaje o jménu, příjmení a adrese místa 

trvalého pobytu jsou evidovány podle § 18 odst. 1 

v základním registru obyvatel, ke kterému má 

zmíněné ministerstvo přístup na základě § 20a 

zákona č. 100/2001 Sb.  

 Co se týče údaje o titulu držitele autorizace, 

tento údaj by mohl být od držitele autorizace 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 
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vyžádán na základě § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 

111/2009 Sb., jakožto údaj, který není v základním 

registru obyvatel obsažen. Jde-li o údaj o době, na 

kterou byla autorizace vydána, nepovažujeme za 

legitimní, aby bylo po držiteli autorizace požadováno 

poskytnutí tohoto typu údaje, a to s ohledem na 

skutečnost, že autorizaci vydává ministerstvo, které 

by mělo mít přehled o vydaných autorizacích a 

délce jejich trvání. 

V navrhovaném odstavci 3 není dle našeho 

mínění jednoznačně vymezeno, jaké údaje má 

držitel autorizace ministerstvu poskytnout. Má-li se 

jednat o údaje uvedené v odstavci 2, je zapotřebí 

reflektovat výše uvedené skutečnosti a předmětná 

ustanovení přepracovat. 

Obecně pak lze konstatovat, že nadpis dotčeného 
ustanovení neodpovídá jeho obsahu. 

§ 4 

41.  MMR D K § 4 a § 6 - obecně k ustanovení 

Doporučujeme přehodnotit nezbytnost zařazení 
zejména § 4 odstavců 3, 5, 7 a § 6 odst. 1. 

 
Odůvodnění: 
Obecně mají ustanovení § 4 spíše metodický než 
normativní obsah. Ustanovení § 4 a § 6 návrhu 
vyhlášky obsahují jednak úpravu správního postupu 
(např. § 4 odst. 3, 7, § 6 odst. 1 ve věci stanovení 
lhůty pro zpracování posudku), jednak se jejich 
některá ustanovení přímo dotýkají oprávnění osob, 
které jsou adresáty veřejné správy (např. § 4 odst. 
5). Podle některých právních názorů opírajících se o 
striktní výklad Ústavy ČR není možné materii tohoto 
druhu upravovat podzákonným právním předpisem, 
ačkoliv zákon o posuzování vlivů na životní 

Neakceptováno 
Dle názoru MŽP není z legislativního hlediska 
zařazení příslušných odstavců problematické, 
jelikož se pohybuje v mezích zákonného 
zmocnění. 
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prostředí k tomu navrhovatele zmocňuje (§ 23 odst. 
9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 

§ 4 odst. 2 

42.  Plzeňský kraj Z Ke znění § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky – z ustanovení 
není zřejmé, kdo je osobou pověřenou příslušným 
úřadem k řízení veřejného projednání – je nutné 
pověření analogicky dle zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole, nebo je pověření dáno organizační 
strukturou KÚ a osoba je zaměstnancem KÚ 
vykonávající agendu na úseku EIA? Nutno upřesnit 
v textu tohoto odstavce návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno 
 Jedná se o faktické pověření, nikoli o pověření 
vyplývající ze zákona o kontrole či z organizační 
struktury úřadu. Jakkoli se zpravidla bude jednat o 
pracovníka příslušného úřadu, není vyloučeno, že 
vedením veřejného projednání bude pověřena i 
smluvně zajištěná třetí osoba (moderátor). 

§ 4 odst. 4 

43.  MMR Z K § 4 odst. 4  

Toto ustanovení požadujeme zcela vypustit. 

Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podzákonný právní předpis nemůže zavést institut 
přerušení veřejného projednávání, pokud ho zákon 
nezná. Vyhláška může pouze podrobněji upravit 
určitý zákonný institut, nikoli zavést nový. Z hlediska 
věcného postrádá institut přerušení veřejného 
projednávání smysl, neboť v rámci veřejného 
projednávání se projednávají existující podklady 
vypracované v rámci posuzování vlivů na životní 
prostředí, a pokud nelze relevantní a podstatnou 
otázku nebo připomínku zodpovědět na základě 
existujících podkladů, svědčí tato skutečnost spíše o 
nějakém nedostatku v procesu posuzování, kterou 
v rámci „přerušení projednávání“ beztak nelze zhojit. 

Akceptováno jinak 
Budou přeformulovány důvody přerušení 
veřejného projednání. K přerušení veřejného 
projednání ve smyslu § 4 odst. 4 dochází pouze z 
důvodů kapacitních, organizačních či časových. V 
tomto smyslu bude znění ustanovení upraveno, a 
to takto (viz i vypořádání k připomínce č. 44): 
„(4) Pokud z časových, technických či jiných 
organizačních důvodů není možné zodpovědět 
podstatné otázky nebo vypořádat podstatné 
připomínky, může pověřená osoba veřejné 
projednání na nezbytnou dobu přerušit.“ 
Takto upravená možnost přerušení je zcela v 
mezích zákonného zmocnění upravit způsob a 
průběh veřejného projednávání. 

44.  HK ČR Z 2. Připomínka k § 4 odst. 4 

Požadujeme upravit znění daného odstavce 
následovně: 

Akceptováno částečně 
Text ustanovení bude upraven takto (viz i 
připomínka č. 43): 
„(4) Pokud z časových, technických či jiných 
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„(4) Pokud podstatné otázky a připomínky není 
možné projednat vypořádat nebo pokud je nutno 
zajistit další údaje potřebné pro projednání, může 
pověřená osoba veřejné projednání na nezbytnou 
dobu přerušit. Maximální doba přerušení je 30 
dnů. Veřejné projednání lze přerušit 
opakovaně.“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že by měly být upřesněny podmínky 
možného přerušení veřejného projednání. 

organizačních důvodů není možné zodpovědět 
podstatné otázky nebo vypořádat podstatné 
připomínky, může pověřená osoba veřejné 
projednání na nezbytnou dobu přerušit.“  
 
K návrhu na doplnění nové věty druhé - i pro 
veřejné projednání, jakožto činnost správního 
orgánu, se uplatní některé obecné zásady činnosti 
správních orgánů, a to včetně požadavku na 
postup bez zbytečného odkladu. Věta první navíc 
již časové omezení stanoví – doba přerušení 
nesmí být delší než je nezbytné. 
 
K návrhu na doplnění nové věty třetí - doplnění dle 
našeho názoru není nezbytné, jelikož veřejné 
projednání lze přerušit vždy, jsou-li splněna 
stanovená kritéria (tj. pokud nelze vypořádat 
podstatné připomínky atd.). 

§ 4 odst. 6 

45.  MZe D Dáváme ke zvážení, zda v § 4 odst. 6 nestanovit 
jako součást zápisu soupis všech diskutovaných 
témat a okruh všech vznesených otázek. 
Navrhované znění je pojato velmi široce a není 
zřejmé, co všechno musí být součástí zápisu a jaké 
následky bude mít vynechání některého z témat 
nebo otázek při vyhotovení zápisu. 

Vysvětleno 
Jelikož se z veřejného projednání pořizuje vedle 
zápisu i zvukový záznam, není nezbytné, aby 
zápis tento záznam kopíroval. Zápis má sloužit 
jako shrnutí nejdůležitějších otázek vznesených v 
průběhu veřejného projednání, nikoli jako jeho 
vyčerpávající písemný záznam. 

46.  Královéhradecký 
kraj 

D K § 4 odst. 6:  
Doporučujeme v § 4 odst. 6 vyhlášky odstranit 
poslední slova „a způsob jejich vypořádání“ neboť to 
by mělo být obsaženo až ve stanovisku dle § 9a 
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, jako 
součást vypořádání vyjádření obdržených 

Vysvětleno 
Celou řadu otázek se podaří vypořádat již 
v průběhu veřejného projednání – vypořádání 
těchto otázek již proto není do stanoviska 
zahrnuto.  
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k posudku. 

§ 4 odst. 7 

47.  MV D K § 4 odst. 7: 

 Cílem poslední novely stavebního zákona 
(zákon č. 225/2017 Sb.), která zásadním způsobem 
měnila i zákon č. 100/2001 Sb., bylo zrychlit 
stavební řízení. Dáváme proto na zvážení, zda by 
nebylo účelné ponechat v prováděcím právním 
předpise lhůtu pro zpracování zápisu z veřejného 
projednání jako tomu je i v § 4 odst. 4 vyhlášky  
č. 457/2001 Sb. 

Vysvětleno 
Lhůta pro zpracování zápisu z veřejného 
projednání nemá žádný vliv na délku či průběh 
procesu EIA, a proto její úprava nemůže mít 
pozitivní či negativní vliv na zrychlení procesu EIA, 
resp. povolovacích procesů. 

§ 5 odst. 1 

48.  MV D K § 5 odst. 1: 

 Předmětné ustanovení podle našeho názoru 

představuje definici kruhem, když „zveřejnění na 

internetu“ definuje jako „zveřejnění a zpřístupnění 

v elektronické podobě v Informačním systému EIA 

nebo Informačním systému SEA“. V názvu 

ustanovení se navíc uvádí „zveřejňování informací a 

stanovisek“, přičemž v předloženém normativním 

textu se informace a stanoviska vůbec neobjevují. 

Formulaci „zveřejnění na internetu“ považujeme za 

formulaci obecně známou, kterou není nutné 

výslovně definovat. Doporučujeme proto 

přeformulovat navrhovaný odstavec, a to například 

následovně: 

„(1) Informace a stanoviska se zveřejňují 
prostřednictvím Informačního systému EIA nebo 
Informačního systému SEA, jejichž správcem je 
ministerstvo.“. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

49.  Praha D K § 5 odst. 1: 
doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 6 větou první 
Legislativních pravidel vlády, odkaz na poznámku 
pod čarou umístit za slovo, kterého se poznámka 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
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pod čarou týká, před tečku. 

§ 5 odst. 2 

50.  MV D K § 5 odst. 2: 

 Navrhujeme za slovo „zveřejnění“ doplnit 
slova „informací a stanovisek“, aby bylo zřejmé, co 
má být zveřejněno. Dále dáváme na zvážení, 
zda neustoupit od fakultativní možnosti zveřejnění 
informací a stanovisek obvyklým způsobem 
a neučinit z ní možnost obligatorní. Je třeba 
zohlednit, že přístup k informacím a stanoviskům 
zveřejněných pouze prostřednictvím výše 
uvedených informačních systémů, může být pro 
určité skupiny osob problematický. Ostatně stávající 
vyhláška v tomto kontextu také hovoří o 
obligatorním zveřejnění. 

Doplnění slov „informací a stanovisek“ – 
Akceptováno 
 
Fakultativní zveřejnění způsobem v místě 
obvyklým – Vysvětleno: 
Zveřejnění způsobem v místě obvyklým bylo před 
novelou č. 326/2017 Sb. zakotveno v zákoně jako 
obligatorní. S ohledem na dosavadní praxi, kdy 
zveřejnění způsobem v místě obvyklém nebylo 
vždy možné, byl tento požadavek ze zákona 
vypuštěn. Domníváme se však, že je vhodné 
zachovat tento způsob zveřejnění jako další 
z možností pro případy, kdy to bude žádoucí (bude 
vždy záležet na uvážení příslušného úřadu, zda 
vůbec této možnosti využije a jaký způsob 
zveřejnění zvolí). 
 

§ 6 

51.  MMR Z K § 6 

Požadujeme vyjasnit vztah navrhované úpravy a 
zákona o zadávání veřejných zakázek.  

Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Pravidla pro výběr dodavatele veřejné zakázky jsou 
obecně regulována v zákoně č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Požadujeme tedy 
vyjasnit vztah navrhované úpravy a zákona o 
zadávání veřejných zakázek a upozorňujeme, že 
pokud by předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
dosahovala limitů pro podlimitní veřejnou zakázku, 
byl by zadavatel povinen zakázku zadat postupem 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava bude použita v případě, že se 
nepoužije úprava obsažená v zákoně č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Ohledně vypořádání nebylo s připomínkovým 
místem doposud dosaženo shody, výše 
uvedené vypořádání nebylo ze strany 
připomínkového místa akceptováno. 
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(v zadávacím řízení) regulovaným v zákoně o 
zadávání veřejných zakázek, včetně pravidel pro 
hodnocení dle § 116 a násl. zákona. 

52.  Liberecký kraj D V § 6 odstavci 6 vyhlášky je nově stanovena 
následující povinnost: Před uzavřením smlouvy 
příslušný úřad informuje oznamovatele o 
zpracovateli a o předpokládané ceně za zpracování 
posudku a vyzve jej k vyjádření ve lhůtě 10 dnů, zda 
za daných podmínek souhlasí s pokračováním 
procesu posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí. V případě nesouhlasu oznamovatele 
zákon ani vyhláška neřeší, jak bude dále 
postupováno, zda bude proces ukončen nebo bude 
přistoupeno k novému výběru zpracovatelů 
posudku. Rovněž se domníváme, že informace o 
zpracovateli posudku nejsou v této fázi pro 
oznamovatele důležité, sama vyhláška ve stejném § 
odstavci 2 a 3 určuje způsob stanovení okruhu 
oslovených zpracovatelů posudku. 

Akceptováno 
Text ustanovení bude upraven následovně: 
„(6) Před uzavřením smlouvy příslušný úřad 
informuje oznamovatele o zpracovateli a o 
předpokládané ceně za zpracování posudku a 
vyzve jej k vyjádření ve lhůtě 10 dnů, zda za 
daných podmínek souhlasí s pokračováním 
procesu posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí. Nevyjádří-li se oznamovatel ve 
stanovené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 5 dnů, 
příslušný úřad uzavře smlouvu s vybraným 
zpracovatelem posudku. Nesouhlasí-li 
oznamovatel s pokračováním procesu 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 
postup podle odstavců 1 až 3 a 7 vět první a 
druhé se jednou zopakuje. Pokud oznamovatel 
opětovně nevyjádří souhlas s pokračováním 
procesu posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí, jedná se o odpadnutí důvodu 
posuzování podle § 23 odst. 2 zákona.“ 
 
Dále bude doplněna důvodová zpráva takto: 
„Pokud oznamovatel ani po novém výběru 
zpracovatele posudku nesouhlasí s pokračováním 
procesu posouzení vlivů na životní prostředí, jedná 
se o odpadnutí důvodu posuzování podle § 23 
odst. 2.“ 

§ 6 odst. 1 

53.  HK ČR Z 3. Připomínka k § 6 odst. 1 

Požadujeme následující úpravu znění daného 
ustanovení: 

Vysvětleno 
Lhůta 20 dnů je maximální lhůta, která bude 
využita spíše výjimečně. Je třeba pamatovat na 
složité záměry, u kterých je delší lhůta na místě, a 
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„(1) Příslušný úřad současně s rozesláním 
dokumentace podle § 8 odst. 2 zákona nebo 
současně s odesláním sdělení podle § 10 odst. 4 
věty první, části za středníkem zákona osloví 
minimálně 3 osoby oprávněné podle § 19 zákona 
s výzvou k zaslání nabídek zpracování posudku a 
stanoví lhůtu pro zaslání těchto nabídek v délce 5 
až 20 dnů maximálně 14 dnů.“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je namístě zkrátit maximální 
možné lhůty pro zaslání nabídek, aby zbytečně 
nedocházelo k prodlužování celkových lhůt. 

na období svátků (zejména Velikonoc a Vánoc), 
kdy je žádoucí využít lhůty delší než 14 dnů. 
V opačném případě by mohlo dojít i k tomu, že by 
příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádné 
nabídky a byl by nucen proces opakovat, čímž by 
došlo k dalšímu zpoždění procesu posouzení vlivů 
na životní prostředí. 

54.  Praha  Z K § 6 odst. 1: 
- požadujeme slova „současně s rozesláním 

dokumentace podle § 8 odst. 2 zákona nebo 
současně s odesláním sdělení podle § 10 
odst. 4 věty první, části za středníkem 
zákona“ vypustit. 

Odůvodnění: 
Oslovení potenciálních zpracovatelů posudku již s 
rozesláním dokumentace považujeme za 
předčasné. V této době příslušný úřad nemá k 
dispozici žádné vyjádření k dokumentaci, tudíž 
odhadnout cenu za posudek je velmi obtížné. 
Zpracovatel nemůže tušit, zda bude muset 
vypořádat 10 vyjádření či 300, což má dopady na 
cenu. Stejně tak není zřejmé, zda nebude nutné 
dokumentaci vrátit, a tudíž později nastudovat 
novou verzi dokumentace včetně nových vyjádření. 
Není ani jisté, zda z některých vyjádření nevyplyne 
nutnost zpracovat ověřující studii. To vše nebude v 
předkládaném rozpočtu zohledněno. V případě 
výběrových řízení s kritériem nejnižší nabídkové 
ceny bude značně složité dodatečně navyšovat 

Vysvětleno 
S ohledem na délku procesu posouzení vlivů na 
životní prostředí a lhůty v něm stanové je žádoucí 
pověřit zpracovatele posudku co nejdříve. 
Případné navýšení ceny za posudek v důsledku 
velkého množství vyjádření k dokumentaci lze 
případně řešit dodatkem ke smlouvě. Na MŽP 
taková praxe (tj. výběr zpracovatele posudku před 
doručením vyjádření k dokumentaci) dlouhodobě 
funguje a dodatky smluv je nutné uzavírat jen 
velmi výjimečně. 
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cenu za zpracování posudku v závislosti na počtu 
obdržených vyjádření. Požadujeme proto konkrétní 
termín pro oslovení možných zpracovatelů posudku 
z textu vyhlášky vypustit případně stanovit tento 
termín na „nejpozději 5 dnů po ukončení lhůty k 
vyjádření k dokumentaci“. 
Tato připomínka je zásadní. 

55.  Plzeňský kraj Z Ke znění § 6 odst. 1 návrhu vyhlášky – KÚ 
upozorňuje na skutečnost, že § 10 zákona č. 
100/2001 Sb. bude účinný až od 1. 1. 2018. 

Vysvětleno 
Zákon č. 100/2001 Sb. v současné době (tj. před 
nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. dne 
1. 1. 2018) v § 10 neobsahuje žádnou právní 
úpravu, uvedení odkazu na toto ustanovení proto 
nemůže vést k aplikačním problémům. Vzhledem 
k tomu, že tento odkaz zůstane „prázdný“ 
maximálně dva měsíce, nepovažovali jsme za 
vhodné vyčkávat do 1. 1. 2018 a následně jej do 
vyhlášky doplňovat další novelou.   

§ 6 odst. 2 

56.  MZV Z 1) K ust. § 6 odst. 2: 
 
MZV navrhuje v návětí předmětného ustanovení za 
slovo „úřad“ vložit slova „mimo jiné“.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění:     
 
Dle MZV je současné znění předmětného 
ustanovení diskriminační vůči osobám, které obdrží 
autorizaci nově, v důsledku čehož nemohou 
existovat žádné „dosavadní zkušenosti“ s jejich 
prací v oblasti zpracování posudků. Vstup na trh pro 
nové subjekty by tak byl velmi obtížný až nemožný, 
a tudíž i ohrožující volnou soutěž mezi 

 
Akceptováno 
Znění § 6 odst. 2 (po provedených úpravách – viz 
připomínky č. 1 a 2 – § 5 odst. 2) bude upraveno 
následovně: 
„(2) Okruh osob oslovených podle odstavce 1 
stanoví příslušný úřad na základě dosavadních 
zkušeností s prací autorizovaných osob, a to 
zejména s ohledem na  
a) kvalitu a množství doposud zpracovaných 
dokumentací nebo posudků, 
b) plnění povinností podle § 19 odst. 2 zákona,  
c) specializaci oprávněných osob s ohledem na 
daný typ záměru.“  
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autorizovanými osobami. 

57.  MV D K § 6 odst. 2: 

 Navržená kritéria, zejména uvozovací věta 
odstavce a písmeno a), by mohla v extrémním 
případě vést ke stavu, že příslušné úřady budou 
opakovaně oslovovat pouze úzkou skupinu 
autorizovaných osob. Doporučujeme podmínky pro 
výběr zpracovatelů posudku přeformulovat, aby byla 
zachována určitá objektivnost celého procesu. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce č. 8. 

§ 6 odst. 2 písm. a)  

58.  Praha D K § 6 odst. 2 písm. a) a odst. 5 písm. a), d) a f): 
doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci textu 
nahradit středníkem. 

Vysvětleno 
V daném případě se nejedná o samostatné věty 
v jazykovém smyslu. 

59.  SPČR Z Připomínka č. 1: § 6 odst. 2 písm. a) 
Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem: 
a) kvalitu a množství doposud zpracovaných 
dokumentací a nebo posudků, které jsou k dispozici 

v Informačním systému EIA. 
Odůvodnění 
Zkušenost posudkářů je jedním z klíčových 
předpokladů kvality posudku. Samotná držba 
autorizace je podle nás ovšem dostatečným 
předpokladem odbornosti posudkáře, proto 
nevidíme důvod v dodatečném znevýhodnění 
začínajících odborníků, jak navrhovala původní 
textace, a žádáme o odstranění kvantitativního 
kritéria. Kvalitně zpracovaná dokumentace a držba 
autorizace jsou podle nás dostatečnými předpoklady 
pro formální splnění podmínek pro pověření 
zpracováním posudku, a proto by měla být spojka 
„a“ nahrazena spojkou „nebo“. Jinak by úřad 
nepověřil nikoho, kdo dosud posudek nezpracoval. 

Akceptováno částečně (ve zbytku vysvětleno) 
Viz vypořádání k připomínce č. 8 

60.  HK ČR Z 4. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. a) Akceptováno částečně (ve zbytku vysvětleno) 
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Požadujeme následující úpravu znění daného 
ustanovení: 

„a) kvalitu a množství doposud zpracovaných 
dokumentací a nebo posudků, které jsou k dispozici 
v Informačním systému EIA“. 

Odůvodnění: 

Chápeme, že kvalita dosud zpracovaných 
dokumentací a posudků je jedním z měřítek 
odbornosti. Zároveň by nemělo docházet až k 
přílišnému znesnadnění zapojení nových 
autorizovaných osob do zpracování posudků. Proto 
navrhujeme vypustit množství zpracovaných 
dokumentů, protože množství není nutně známkou 
kvality. Dále je třeba nahradit spojku „a“ spojkou 
„nebo“ tak, aby bylo možno pověřit autorizovanou 
osobu, která má kvalitně zpracované dokumentace, 
avšak nemůže dosud předložit důkaz o kvalitním 
zpracování posudku, protože dosud nebyla nikdy 
pověřena. 

Viz vypořádání k připomínce č. 8 

§ 6 odst. 2 písm. b) 

61.  SPČR D Připomínka č. 1: § 6 odst. 2 písm. b) 
Žádáme o vypuštění písmene b) 
Odůvodnění 
Kvalita je dostatečně zajištěna předchozím 
ustanovením § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

Vysvětleno 
Plnění povinností dle § 19 odst. 2 zákona 
se nepromítá pouze do kvality zpracovaných 
dokumentací či posudků. § 19 odst. 2 má širší 
dopad (vztahuje se i na oznámení a oznámení 
podlimitních záměrů). V případě absence 
zpracovaných dokumentací a posudků a stejné 
specializace autorizovaných osob se může jednat 
o rozhodující kritérium. 

62.  HK ČR Z 5. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme dané ustanovení vypustit bez náhrady: 

„b) plnění povinností podle § 19 odst. 2 zákona,“. 

Vysvětleno 
Plnění povinností dle § 19 odst. 2 zákona 
se nepromítá pouze do kvality zpracovaných 
dokumentací či posudků. § 19 odst. 2 má širší 
dopad (vztahuje se i na oznámení a oznámení 
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Odůvodnění: 

Kvalita pověřovaných autorizovaných osob je 
zajištěna ustanovením § 6 odst. 2 písm. a). Toto 
ustanovení se pak jeví jako nadbytečné. 

podlimitních záměrů). V případě absence 
zpracovaných dokumentací a posudků a stejné 
specializace autorizovaných osob se může jednat 
o rozhodující kritérium. 

§ 6 odst. 3 

63.  Plzeňský kraj Z Ke znění § 6 odst. 3 návrhu vyhlášky – Jakým 
způsobem bude postupováno, když příslušný úřad 
neobdrží nabídku nebo nevybere zpracovatele 
posudku dle kritérií ani v opakovaném výběrovém 
kole? Je nutné v textu vyhlášky uvést takový postup, 
který výběr nějakým způsobem ukončí. 

Akceptováno 
Text bude upraven následovně: 
„(3) Příslušný úřad vybere nejvhodnější nabídku na 
základě kritérií podle odstavce 2 a nabídkové 
ceny. Neobdrží-li příslušný úřad žádné nabídky 
nebo nelze-li vybrat nejvhodnější nabídku podle 
věty první, postupuje se podle odstavců 1 a 2, a to 
i opakovaně.“ 

64.  HK ČR Z 6. Připomínka k § 6 odst. 3 

Požadujeme následující úpravu znění daného 
ustanovení: 

„(3) Příslušný úřad vybere nejvhodnější nabídku na 
základě kritérií podle odstavce 2 a nabídkové ceny 
s tím, že každé z uvedených kritérií má v rámci 
hodnocení nabídek stejnou váhu. Neobdrží-li 
příslušný úřad žádné nabídky nebo nelze-li vybrat 
nejvhodnější nabídku podle věty první, postup podle 
odstavců 1 a 2 se opakuje.“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme, aby příslušný úřad při hodnocení 
nejvhodnějších nabídek postupovat tak, že každé ze 
stanovených kritérií bude mít stejnou váhu a 
nedocházelo k diskriminačnímu a chybnému 
postupu, že bude například kritérium specializace 
navyšováno nad kvalitu zpracování. 

Vysvětleno 
Úprava je nadbytečná (předmětné ustanovení 
obsahuje výčet kritérií, ke kterým příslušný úřad 
přihlíží, aniž by stanovilo, že některé z nich má 
větší váhu). Jedná se o kritéria, ke kterým 
příslušný úřad přihlíží, a to dle svého uvážení. 
Doplnění věty o „stejné váze“ kritérií by mohlo vést 
k absurdním situacím, kdy by nebylo možné 
zpracovatele posudku vybrat, neboť by bylo 
několik nabídek považováno za rovnocenné (např. 
dvě osoby mají stejnou specializaci, stejný počet 
zpracovaných dokumentů a stejnou nabídkovou 
cenu, nebo např. dvě autorizované osoby mají 
stejnou specializaci, ale kdy má jeden méně 
zkušeností, avšak uvádí i menší nabídkovou cenu. 
Je na uvážení příslušného úřadu, který zohlední 
všechna kritéria a na jejich základě vybere 
zpracovatele posudku. 

§ 6 odst. 4 

65.  MPO D k § 6 odst. 4 „…zajišťuje prostřednictvím písemné 
smlouvy..“ navrhujeme změnit na  „zajišťuje na 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
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základě písemné smlouvy…“ 

Doporučující připomínka. 

§ 6 odst. 5 

66.  MV D K § 6 odst. 5: 

Není zřejmé, proč v rámci popisu povinného obsahu 
smlouvy mezi příslušným úřadem a oprávněnou 
osobou jsou pouze některé položky formulovány 
jako závazek a některé nikoli – např. dodržení lhůty 
v písm. c). Doporučujeme proto text ustanovení 
přepracovat tak, aby byl formulačně jednotný. 

Vysvětleno 
Formulovat veškeré náležitosti jako „závazky“ je 
nelogické (např. informace o podmínkách pro 
případné prodloužení lhůty pro zpracování 
posudku či důsledky ukončení posuzování nejsou 
závazkem).  

67.  MV D K § 6 odst. 5 písm. a): 

Dáváme ke zvážení, zda je nezbytně nutné 

zavazovat zpracovatele odevzdat posudek 

v písemné i elektronické podobě. Upozorňujeme, že 

v souladu se stávající legislativní praxí písemná 

podoba v sobě zahrnuje i podobu elektronickou, 

jejímž terminologickým protějškem je podoba 

listinná. 

Akceptováno 
Slovo „písemné“ bude nahrazeno slovem „listinné“. 

68.  MV D K § 6 odst. 5 písm. g): 

 Doporučujeme vysvětlit, jaké „důsledky“ 

podle předkladatele připadají v tomto případě 

v úvahu. Ustanovení je v tomto směru 

nejednoznačné. 

Akceptováno jinak 
Písmeno bude znít: „g) úpravu práv a povinností 
v případě ukončení posuzování podle § 23 odst. 2 
zákona“. 

69.  Plzeňský kraj Z Ke znění § 6 odst. 5 písm. c), d), e) a f) návrhu 
vyhlášky – KÚ upozorňuje, že § 10 zákona č. 
100/2001 Sb. bude účinný od 1. 1. 2018. 

Vysvětleno 
Zákon č. 100/2001 Sb. v současné době v § 10 
neobsahuje žádnou právní úpravu, uvedení 
odkazu na toto ustanovení proto nemůže vést 
k aplikačním problémům. Vzhledem k tomu, že 
tento odkaz zůstane „prázdný“ maximálně dva 
měsíce, nepovažovali jsme za vhodné vyčkávat na 
1. 1. 2018 a následně jej do vyhlášky doplňovat 
další novelou.   

70.  SPČR Z Připomínka č. 2: § 6 odst. 5 Akceptováno jinak 
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Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem 
Doplnění povinnosti uvést ve smlouvě sankční 
ustanovení podle § 18 odst. 3 a § 9 odst. 8 
Odůvodnění 
Explicitní uvedení sankčního mechanismu přímo ve 
smlouvě významně zvyšuje tlak na rychlost 
zpracování posudku. Zároveň připouštíme 
benevolentnější nastavení sankcí u mezistátních 
záměrů z důvodů možných průtahů souvisejících 
s vyjádřením sousedního státu, které zpracovatel 
nemůže nijak ovlivnit. 

Zákon hovoří o „případných“ finančních sankcích 
vyplývajících ze smlouvy. Nelze tedy ve vyhlášce 
nad rámec příslušného zákonného ustanovení 
upravit finanční sankce povinně.  
Do § 6 (nově § 5 – viz připomínky č. 1 a 2) bude 
vložen nový odstavec 6 ve znění:  
„(6) Smlouva dále může obsahovat finanční 
sankce za nedodržení povinností stanovených ve 
smlouvě.“ 

71.  HK ČR Z 7. Připomínka k § 6 odst. 5 

Do seznamu náležitostí smlouvy požadujeme 
doplnit rovněž způsob stanovení sankčních 
ustanovení ve smyslu § 18 odst. 3 a § 9 odst. 8 
zákona EIA. 

Odůvodnění: 

Bez uvedení sankčních dopadů ve smlouvě lze 
sankce vyplývající ze zákona jen stěží vymáhat. 
Sankční ustanovení mohou respektovat složitost 
záměru, rovněž například to, zda se jedná  
o záměr mezistátní či nikoliv. 

Akceptováno jinak 
Zákon hovoří o „případných“ finančních sankcích 
vyplývajících ze smlouvy. Nelze tedy ve vyhlášce 
nad rámec příslušného zákonného ustanovení 
upravit finanční sankce povinně. 
Do § 6 (nově § 5 – viz připomínky č. 1 a 2) bude 
vložen nový odstavec 6 ve znění:  
„(6) Smlouva dále může obsahovat finanční 
sankce za nedodržení povinností stanovených ve 
smlouvě.“  

§ 6 odst. 6 

72.  MV D K § 6 odst. 6: 

 Z návrhu není zřejmé, jak bude řešena 
situace, kdy oznamovatel na výzvu příslušného 
úřadu nebude reagovat, případně nebude souhlasit 
s předpokládanou cenou posudku. Odůvodnění 
„(jedná se o dlouhodobou, již ustálenou praxi)“ 
nepokládáme za dostačující a doporučujeme jej 
z komentáře k § 6 vypustit. 

Akceptováno jinak 
Viz vypořádání připomínky č. 52. 
 
 

73.  Kraj Vysočina Z 
V § 6 odst. 6 navrhujeme úpravu v tomto znění: 

Akceptováno jinak 
Viz vypořádání připomínky č. 52. 
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„Před uzavřením smlouvy příslušný úřad informuje 
oznamovatele o zpracovateli a o předpokládané 
ceně za zpracování posudku“.  

Zdůvodnění: 

Navržený text „Před uzavřením smlouvy příslušný 
úřad informuje oznamovatele o zpracovateli a o 
předpokládané ceně za zpracování posudku a 
vyzve jej k vyjádření ve lhůtě 10 dnů, zda za 
daných podmínek souhlasí s pokračováním 
procesu posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí“ považujeme za nadbytečný a 
zatemňující další postup, neboť není uvažována 
situace, kdy oznamovatel s podmínkou vztaženou 
ke zpracovateli posudku nebo k ceně za zpracování 
posudku nesouhlasí. Pasivitu oznamovatele návrh 
neřeší. Návrh by v oznamovateli mohl vyvolávat 
dojem, že nesouhlasem může ovlivnit proces EIA (tj. 
že nesouhlas vyvolává nějaké právní účinky 
v procesu EIA), s tím ovšem zákon jako předpis 
vyšší právní síly nepočítá. Stejně tak není jasný 
další postup příslušného úřadu – zda má případný 
nesouhlas oznamovatele pouze vzít na vědomí 
nebo má např. opětovně oslovovat (stejné/jiné) 
osoby oprávněné podle § 19 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

§ 7 

74.  MV D K § 7: 

 V souladu s čl. 52 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
ustanovení formulovat následovně: „Vyhláška č. 
457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
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některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí, se 
zrušuje.“. Dále navrhujeme u nadpisu odstranit pro 
nadbytečnost slova „a závěrečná“. 

Příloha č. 1 

75.  MZe D V příloze č. 1 části II. odstavci 2 doporučujeme 
slovo „zpravidla“ neuvádět. Z návrhu pak není 
patrné, na kolik otázek bude muset uchazeč 
odpovídat. Navrhované znění dává prostor pro 
rozdílné zacházení, kdy jeden uchazeč odpoví na 
čtyři otázky a druhý bude odpovídat na otázek šest. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

76.  MV D K příloze č. 1: 

 Domníváme se, že název přílohy neodpovídá 
jejímu následnému obsahu. Rovněž bychom uvítali 
zpřesnění části II., která obsahuje jen velmi kusá 
pravidla pro zkoušku či její případné opakování. 
Doporučujeme návrh dopracovat. 

Akceptováno 
Název přílohy č. 1 bude upraven (bude znít 
„Zkouška odborné způsobilosti“). V části II. bude 
specifikována forma písemné zkoušky. 
 

77.  ČBÚ D K Příloze č. 1 „Zkušební řád pro zkoušku 
odborné způsobilosti“ 
V čl. II. Přílohy č. 1 není vůbec upraven postup 
konání písemné části zkoušky, např. zda je písemná 
zkouška prováděna formou testu nebo kolik otázek 
zkouška obsahuje apod. ČBÚ doporučuje tuto část 
Přílohy č. 1 v tomto smyslu doplnit. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven (v části II. bude 
specifikována forma písemné zkoušky). 
 

78.  ÚOOÚ Z V příloze č. 1 v části III se za slova „týkající se“ 
vkládají slova „žádosti o udělení nebo prodloužení 
autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a 
vyhodnocení,“ a na konci části III se doplňují věty 
„Není-li autorizace udělena, tyto dokumenty se uloží 
4 roky od podání žádosti. Je-li autorizace udělena 
nebo neprodloužena, tyto dokumenty uchovají po 
dobu platnosti autorizace a 4 roky od jejího 
skončení.“ Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 se nevztahuje na řízení o udělení, 
odnětí či prodloužení autorizace, nýbrž na vydání 
osvědčení o vykonání zkoušky odborné 
způsobilosti. Připomínce proto nelze vyhovět, 
jelikož ustanovení, k nimž se vztahuje, neupravují 
záležitosti, kterých se připomínka týká. 
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Odůvodnění: 
Je třeba respektovat § 5 odst. 1 písm. b), d) a e) 
zákona o ochraně osobních údajů: a) Vzhledem 
k tomu, že jde o veřejnoprávní zpracování osobních 
údajů, je nezbytné rozsah zpracovávaných osobních 
údajů a dobu jejich uchovávání stanovit výslovně. Je 
proto nutné doplnit rozsah zpracovávaných 
osobních údajů o osobní údaje obsažené v žádosti 
o udělení nebo prodloužení autorizace ke 
zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení. 

b)Je nutné určit dobu, po kterou se budou tyto 
osobní údaje žadatelů o  udělení či prodloužení 
akreditace uchovávat. Jako vhodná se v případě 
neudělení autorizace jeví obecná promlčecí doba 
dle občanského zákoníku, která je 3 roky, + 1 rok 
pro případné zdržení oznámení o zahájení soudního 
řízení. V případě udělení či prodloužení autorizace 
se pak tato doba má odvíjet od ukončení platnost 
akreditace. 

79.  Praha D K Příloze č. 1 části II bodu 2: 
doporučujeme, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, slovo „čtyři“ nahradit 
číslicí „4“. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

Příloha č. 2 

80.  Praha D K Příloze č. 2: 
doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, vypustit slova „, ve 
znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

Příloha č. 3 

81.  MZe D Dáváme ke zvážení, zda v příloze č. 3 písm. b) 
bodě 1 nestanovit, že postačí úředně ověřená kopie. 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 

82.  MPO D k příloze č. 3 Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 
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Dáváme ke zvážení, zda je nutné, aby v případě 
žádosti o prodloužení autorizace přikládal žadatel 
také všechny dokumenty, které již dříve dodal 
u žádosti o udělení autorizace. 

 

Doporučující připomínka. 

83.  ÚOOÚ Z V příloze č. 3 se písmeno d) zrušuje. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Čestné prohlášení je náhradní důkaz. Není zřejmé, 
k čemu by čestné prohlášení o plné svéprávnosti 
mohlo být vhodné. Odůvodnění zcela absentuje. 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 

84.  ÚOOÚ Z V příloze č. 3 se písmeno h) zrušuje. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pojmově 
nepřipadá v úvahu. DPIA by měla rozvést proč. 

 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 

85.  Praha D K Příloze č. 3: 
doporučujeme: 

- u písmene j), v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci 
textu nahradit středníkem; 

- v souladu s čl. 29 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády členit text na 2 odstavce (dále 
členěné na písmena a body). 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2) 

K poznámce pod čarou 

86.  MPO D Doporučujeme odstranit na první straně vyhlášky 
v poznámce pod čarou číslo 1), v sedmém řádku 
škrtnuté a. 

 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 
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Doporučující připomínka. 

K podpisové doložce 

87.  MPO D k podpisové doložce 

Po případném schválení návrhu vyhlášky vládou 
doporučujeme upravit podpisovou doložku v 
souladu s přílohou č. 3 Legislativních pravidel vlády, 
tedy ve znění: 

„Ministr životního prostředí:“. 

Doporučující připomínka. 

Akceptováno 
Návrh vyhlášky bude upraven. 

Nad rámec 

88.  MZV D 2) Nad rámec návrhu – ke lhůtám veřejného 
projednání dokumentace (k ustanovením § 16 a 
§ 17 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, která jsou prováděna článkem 4 
navrhované vyhlášky): 
 
MZV upozorňuje, že v relevantní právní úpravě není 
dostatečně promítnut článek 6 odst. 7 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí, ve znění směrnice 2014/52/EU). Tento 
článek totiž stanoví, že „lhůty pro jednání 
s dotčenou veřejností o dokumentaci vlivů záměru 
na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí 
být kratší než 30 dnů“. Žádné z dotčených 
ustanovení (ust. § 4 navrhované vyhlášky, ale 
především pak ust. § 16 a § 17 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v nichž jsou 
lhůty upraveny) však nestanoví povinnost minimální 
lhůty 30 dnů pro jednání s veřejností.  
 
Podle ust. § 16 zákona o posuzování vlivů na životní 

Vysvětleno 
Na veřejném projednání se veřejnost vyjadřuje 
k dokumentaci. Jelikož se veřejné projednání koná 
vždy až po uplynutí lhůty k dokumentaci, která činí 
30 dnů, není zákonná ani prováděcí ani prováděcí 
úprava s požadavky unijního práva nikterak 
v rozporu.  
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prostředí musí být příslušné informace související 
s dokumentací vyvěšeny na úřední desce nejméně 
15 dnů. Podle ust. § 17 odst. 2 tohoto zákona pak 
musí být veřejné projednání nařízeno nejpozději 30 
dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci. 
Při takovém nastavení lhůt je tak možné, aby celé 
jednání s dotčenou veřejností proběhlo v době kratší 
než 30 dnů. MZV proto doporučuje, aby 
předkladatel zohlednil tuto skutečnost v příštích 
legislativních pracech, a to i s ohledem na 
probíhající řízení o porušení Smlouvy č. 2013/2048 
týkající se transpozice citované směrnice. 

Odůvodnění 

89.  MZe D Do odůvodnění doporučujeme uvést ekonomické 
dopady na státní rozpočet. Hodnocení 
ekonomických dopadů v rámci dvou uvedených 
novel bylo pojato obecně, bez vyčíslení dopadů na 
zkoušení odborné způsobilosti. 

Vysvětleno 
Vyhláška nezavádí zásadní změny oproti stávající 
úpravě. Ekonomické dopady nové úpravy 
(absence konání písemné části zkoušky v případě 
prodloužení autorizace) jsou zanedbatelné. 

90.  MV D K odůvodnění: 

 Doporučujeme obecnou část odůvodnění 
doplnit o odůvodnění hlavních principů navrhované 
právní úpravy. 

Akceptováno 
Odůvodnění bude doplněno. 

91.  ÚV – KOM  D K odůvodnění návrhu: 

Požadujeme v odůvodnění návrhu uvést, že pokud 
jde o požadavky na odbornou způsobilost obsažené 
v návrhu, není dotčeno použití zákona č. 18/2004 
Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jenž 
transponuje požadavky směrnice 2005/36/ES a 
implementuje příslušnou judikaturu ESD k uznávání 
odborné a jiné kvalifikace při využívání svobody 
usazování resp. volného pohybu pracovníků. 

Akceptováno 
Odůvodnění bude doplněno. 

92.  ÚOOÚ Z Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů (DPIA) je 

Nerelevantní, úprava bude vypuštěna (viz 
vypořádání připomínek č. 1 a 2). 
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nutné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
V DPIA se mylně uvádí, že navrhovaná právní 
úprava nebude mít žádné dopady na ochranu 
soukromí a osobních údajů. Návrh vyhlášky však 
předpokládá zpracování osobních údajů, a to 
v rámci žádosti o udělení nebo prodloužení 
autorizace, dokumentace o průběhu zkoušky a 
udělování osvědčení. Každé zpracování osobních 
údajů má dopad do soukromí. Tuto skutečnost musí 
předkladatel do DPIA uvést. 
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