
Nepovinná příloha č. 5 Akční plán 

Akční plán pro obecnou předběžnou podmínku v gesci MŽP 

„Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie pro 

oblast životního prostředí týkajících se EIA a SEA “ 

ke dni 15. 9. 2014 
 

 

1. Úvod 
 

Navrhovaný Akční plán je zaměřen na jednu z obecných předběžných podmínek uvedených v příloze 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, jejíž plnění je v gesci Ministerstva 

životního prostředí. Touto předběžnou podmínkou je „Existence opatření pro účinné uplatňování 

právních předpisů Unie pro oblast životního prostředí týkajících se EIA a SEA“. 

2. Metodické dokumenty Komise – guidances 
 

Metodickým dokumentem Komise pro předběžné podmínky k ESI fondům je „Draft Guidance on ex 

ante Conditionalities“ (part I. a part II včetně tzv. „hodnotících tabulek). Guidance představuje další 

prostředek k upřesnění výkladu a způsobu plnění předběžných podmínek. V materiálu je blíže 

specifikována problematika hodnocení předběžných podmínek členským státem, a to jak z pohledu 

aplikovatelnosti předběžných podmínek na dané priority programů, tak i z hlediska relevantního 

posouzení jejich plnění. Dále pak materiál blíže specifikuje posuzování předběžných podmínek 

ze strany Evropské komise, včetně úpravy procedurálního postupu vedoucího k nespuštění případně 

pozastavení plateb ze strany Evropské komise.  

3. Šablony EK k PP 
 

 



Použitelná 
předběžná 

podmínka na 
národní úrovni 

Prioritní 
osa nebo 

osy, ke 
kterým se 
podmínka 
vztahuje 

Splnění 
předběžné 
podmínky 
(ano/ne) 

Kritéria splnění 
Splnění 
kritéria 

(ano / ne) 

Odkazy (u splněných 
kritérií) 

1
 

Vysvětlení (tam, kde je to vhodné) 

Existence 
opatření pro 
účinné 
uplatňování 
právních předpisů 
Unie pro oblast 
životního 
prostředí 
týkajících se EIA a 
SEA  

Všechny 
PO OPŽP 
2014 – 
2020 a 
ostatní 
operační 
programy 
(vyjma 
OPTP a 
OPZ) 

Ano 

Opatření 
pro účinné 
uplatňování 
směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2011/92/EU (EIA) 
a směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2001/42/ES 
(SEA) 

Ano 

Příslušná ustanovení 
zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, 
týkající se posuzování 
vlivů koncepcí na 
životní prostředí. 
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/static/sea_legisl
ativa  

Všechny požadavky směrnice SEA jsou v českém právním řádu 
plněny.  

                                                           
1
 Odkazy na strategie, legislativní akty nebo další relevantní dokumenty obsahující odkazy na relevantní sekce, články nebo paragrafy, spolu s uvedením hypertextového odkazu nebo jiné 

možnosti přístupu k plnému textu). 

http://portal.cenia.cz/eiasea/static/sea_legislativa
http://portal.cenia.cz/eiasea/static/sea_legislativa
http://portal.cenia.cz/eiasea/static/sea_legislativa
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Existence 
opatření pro 
účinné 
uplatňování 
právních předpisů 
Unie pro oblast 
životního 
prostředí 
týkajících se EIA a 
SEA  

Všechny 
PO OPŽP 
2014 – 
2020 a 
ostatní 
operační 
programy 
(vyjma 
OPTP a 
OPZ) 

Částečně 

Opatření pro 
účinné 
uplatňování 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2011/92/EU 
(EIA) a směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 2001/42/ES 
(SEA) 

Částečně 

§19 zákona č. 
100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na 
životní prostředí 
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/static/eia_legisl
ativa 

V rámci infringementového řízení ke směrnici EIA bylo 
s Evropskou komisí dohodnuto řešení spočívající v úpravě české 
legislativy, kterou budou v termínu do konce roku 2014 
vyřešeny všechny výtky Evropské komise. Za účelem 
vypracování návrhu novelizace byla zřízena pracovní skupina, 
jež je v úzkém kontaktu s Evropskou komisí. Paragrafované 
znění novely zákona EIA, stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů bylo v březnu 2014 předloženo 
do mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno 
na konci dubna 2014. Novela byla následně upravena 
na základě připomínek Evropské komise a dne 10. 6. 2014 
odsouhlasena Evropskou komisí. V červnu 2014 bylo Komisí 
schválené znění novely předloženo do opakovaného 
mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání 
obdržených připomínek byla novela v srpnu 2014 
projednána Legislativní radou vlády a dne 3. 9. 2014 schválena 
Vládou ČR. Tentýž den byla novela postoupena Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Nyní bude pokračováno v souladu se 
stanoveným harmonogramem tak, aby byla novela účinná od 
1. 1. 2015. Součástí novelizace je i oblast účasti veřejnosti 
a jejího přístupu k soudní ochraně.  

Pokud jde o kontrolu kvality procesu EIA, MŽP již v současné 
době aplikuje systém autorizovaných osob zpracovávajících 
dokumentace EIA a oponentní posudky EIA, které jsou dalším 
nástrojem pro kontrolu kvality informací obsažených 
v dokumentaci EIA. Systém autorizovaných osob v ČR jde nad 
rámec směrnice EIA, neboť podmínkou pro vykonávání činností 
osoby autorizované ke zpracování dokumentace nebo posudku 
v procesu EIA je vykonání odborné zkoušky způsobilosti. Vysoké 
nároky na odbornost autorizovaných osob zajišťují kvalitu 
procesu EIA. 

Existence 
opatření pro 
účinné 
uplatňování 
právních předpisů 

Všechny 
PO OPŽP 
2014 – 
2020 a 
ostatní 

Ano 

Opatření pro 
odbornou 
přípravu a šíření 
informací pro 
zaměstnance 

Ano 

§21 a 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
 

1) Působnost MŽP: MŽP je ústředním správním úřadem 
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle § 21 písm. a) 
a vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí dle § 21 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_legislativa
http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_legislativa
http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_legislativa
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Unie pro oblast 
životního 
prostředí 
týkajících se EIA a 
SEA  

operační 
programy 
(vyjma 
OPTP a 
OPZ) 

podílející se na 
provádění 
směrnic EIA a 
SEA 

§21 zákona č. 
312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků 
 
Usnesení Vlády ČR ze 
dne 30. listopadu 2005 
č. 1542 
 
http://www.mzp.cz/cz/
posuzovani_vlivu_zivot
ni_prostredi  
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/view/eia100_cr 
(+ záložka legislativa, 
pokyny a sdělení atd.) 
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/view/SEA100_k
oncepce (+ záložka 
legislativa, pokyny 
a sdělení atd.) 

předpisů. Na základě této skutečnosti MŽP metodicky vede 
všechny pracovníky provádějící směrnice EIA a SEA. MŽP koná 
pro pracovníky EIA a SEA pravidelné porady. Dále v součinnosti 
s MMR-NOK realizuje školení pro pracovníky řídících orgánů 
jednotlivých ministerstev. 

Informace z oblasti EIA a SEA jsou pro všechny pracovníky 
šířeny prostřednictvím informačního systému a vydáváním 
metodických pokynů. Krajští úředníci pravidelně využívají také 
možnosti individuální konzultace. Stejně tak MŽP kontaktuje 
pracovníky na krajských úřadech a konzultuje s nimi aktuální 
otázky v procesu EIA či SEA.   

Všichni pracovníci provádějící směrnice EIA a SEA jsou 
kvalifikováni rovněž k provádění poradenství v oblasti EIA 
a SEA. Krajští úředníci vykonávající činnost příslušného úřadu ve 
smyslu § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, musí dle §21 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů, prokázat zvláštní odbornou 
způsobilost v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. 
Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje 
osvědčením. Pracovníci MŽP absolvují vstupní vzdělávání 
úvodní a vstupní vzdělávání následné dle Usnesení Vlády ČR ze 
dne 30. listopadu 2005 č. 1542. Dále jsou zaměstnanci MŽP 
průběžně vzděláváni po odborné stránce.  

Součástí vzdělávání pracovníků podílejících se na implementaci 
směrnice EIA jsou rovněž informace o aktuálním stavu 
infringementového řízení a o přípravě nové právní úpravy 
v oblasti EIA, a to včetně konkrétních aspektů připravované 
novelizace a jejich budoucího uplatňování v praxi.  

2) Působnost MMR: MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni 
proškolení zaměstnanců implementujících fondy EU v rámci 
Systému vzdělávání, MŽP zajišťuje obsahovou náplň vzdělávání 
a lektorské zajištění. 

Oblast vzdělávání je součástí Metodického pokynu k rozvoji 

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v 
programovém období 2007-2013 (UV ČR ze dne 16. června 

2014 č. 444).  
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení jednotných 
požadavků na zajištění kvalitní administrativní kapacity 
podílející se na realizaci cílů Dohody o partnerství (DoP) 
a jednotlivých činností při implementaci programů a jedním 
ze specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření systému 
vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci 
fondů EU tak, aby odpovídal jejich potřebám na pracovních 
pozicích, popsaných v řídicích dokumentech programů, řízení 
a koordinace DoP, a zajistil podmínky pro prosazování principu 
transparentnosti a protikorupčního jednání. Vzdělávání 
zajišťuje podmínky pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců 
implementační struktury v návaznosti na potřeby jejich 
odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.  
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých 
programů a individuálních vzdělávacích plánů vytvářených při 
hodnocení zaměstnanců.  
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu 
www.vzdelavaninsrr.cz 
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě 
zpětné vazby účastníků získávané prostřednictvím hodnotících 
dotazníků (s cílem optimalizovat efektivitu). Prezentace 
ze vzdělávacích akcí jsou účastníkům dále k dispozici 
v e-knihovně na http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ 
Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě spolupráce 

MMR-NOK se zástupci (koordinátory vzdělávání) jednotlivých 

subjektů implementace, kteří 2x ročně zasílají MMR-NOK své 

požadavky na zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému 

vzdělávání. Veškeré záležitosti Systému vzdělávání pro 

programové období 2014-2020 budou projednávány na 

Pracovní skupině Administrativní kapacita (pro programové 

období 2007-2013 to byla PS Vzdělávání pro NSRR). 

http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/
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Existence 
opatření pro 
účinné 
uplatňování 
právních předpisů 
Unie pro oblast 
životního 
prostředí 
týkajících se EIA a 
SEA  

Všechny 
PO OPŽP 
2014 – 
2020 
a ostatní 
operační 
programy 
(vyjma 
OPTP a 
OPZ) 

Ano 

Opatření 
k zajištění 
dostatečné 
správní kapacity 

Ano 

§21 a 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
 
§21 zákona č. 
312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků 
 
Usnesení Vlády ČR 
č. 1542 ze dne 
30. listopadu 2005  
 
Zákon č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech 
 
http://www.mzp.cz/cz/
posuzovani_vlivu_zivot
ni_prostredi  
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/view/eia100_cr 
(+ záložka legislativa, 
pokyny a sdělení atd.) 
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/view/SEA100_k
oncepce (+ záložka 
legislativa, pokyny 
a sdělení atd.) 
 
http://portal.cenia.cz/
eiasea/osoby/osoby 

Všichni úředníci zajišťující provádění směrnice EIA a SEA mají 
složenou zkoušku odborné způsobilosti či prošli vstupním 
vzděláním úvodním a vstupním vzděláním následným – viz 
přehled v předchozím bodě.  

Počet úředníků zajišťující provádění směrnice EIA a SEA na MŽP 
a krajských úřadech je vždy ustanoven na základě množství 
vykonávané agendy jednotlivými úřady tak, aby tato kapacita 
byla dostatečná. V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
souvisejícími právními předpisy vztahujícími se k problematice 
základních registrů byl zahájen proces zefektivnění veřejné 
správy, na základě kterého jsou nyní průběžně stanovovány 
dostatečné počty pracovníků pro výkon státní správy, tedy 
i počet úředníků zajišťující provádění směrnice EIA a SEA.  

Počet úředníků zajišťujících provádění směrnice EIA a SEA 
odpovídá aktuálním požadavkům na správní kapacitu. Při 
změně podmínek je počet úředníků upraven tak, aby byla 
dostatečná správní kapacita vždy zajištěna. V případě, že 
v souvislosti s infringementovým řízením a s přijetím nové 
právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí dojde ke 
zvýšení vykonávané agendy, bude správní kapacita 
odpovídajícím způsobem navýšena. 

Zajištění dostatečné a kvalifikované administrativní správní 
kapacity je stěžejní v oblasti implementace směrnice EIA/SEA, 
kde je řídícím orgánem MŽP. U ostatních řídících orgánů je 
nutné zajistit v této oblasti informovanost, což je zajištěno 
vzděláváním pro pracovníky implementující fondy EU, viz výše. 

Technická pomoc je pro všechny pracovníky provádějící 

směrnice EIA a SEA a fondy EU zajišťována prostřednictvím 

informačního systému, metodických pokynů a dále pomocí 

systému autorizovaných expertů, jejichž seznam je rovněž 

součástí informačního systému. 

 

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/osoby/osoby
http://portal.cenia.cz/eiasea/osoby/osoby
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Nesplněná nebo 
částečně splněná 

použitelná 
obecná 

předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Opatření, která je nutno přijmout 
Termín splnění 

(datum) 
Orgány zodpovědné 

za plnění  

Existence 
opatření pro 
účinné 
uplatňování 
právních předpisů 
Unie pro oblast 
životního 
prostředí 
týkajících se EIA a 
SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

Všechny požadavky ke směrnici SEA jsou v České republice plněny. Níže uvedený 
text je tedy zaměřen na plnění tohoto kritéria v rámci směrnice EIA.                                                       
 

Plněno. MŽP 

Existence 
opatření pro 
účinné 
uplatňování 
právních předpisů 
Unie pro oblast 
životního 
prostředí 
týkajících se EIA a 
SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

  Novelizace zákona EIA, stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. 
platnost 11/2014 

účinnost  
1. 1. 2015 

MŽP, MMR 
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4. Harmonogram splnění PP 
 

Předběžná podmínka Kritéria Opatření 
Termín splnění 

(datum) 
Sekce zodpovědná 

za plnění 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA 

2
 

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

 
Úprava české legislativy v návaznosti na řešení dohodnuté s EK. 
Jednotlivé kroky jsou dány zejména podobou legislativního procesu 
v ČR. 
 
1. Zpracování paragrafového znění novely včetně hodnocení dopadů 
regulace (RIA) a rozeslání do připomínkového řízení. 
 

3/2014 MŽP, MMR 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

2. Připomínkové řízení k novele a jeho vypořádání. 6/2014 MŽP, MMR 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

3. Odeslání novely do vlády ČR. 7/2014 MŽP, MMR 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 

4. Projednání novely v legislativní radě vlády, schválení novely vládou 
ČR. 

8/2014 MŽP, MMR 

                                                           
2
 Všechny požadavky ke směrnici SEA jsou v České republice plněny. Uvedený text je tedy zaměřen na plnění tohoto kritéria v rámci směrnice EIA.                                                       
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prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

5. Projednání novely v Poslanecké sněmovně a její schválení. 9/2014 MŽP, MMR 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

6. Projednání novely v Senátu a její schválení. 10/2014 MŽP, MMR 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

7. Předložení přijatého zákona prezidentovi republiky a jeho vyhlášení 
ve Sbírce zákonů (platnost zákona). 

11/2014 MŽP, MMR 

Existence opatření pro 
účinné uplatňování 
právních předpisů Unie 
pro oblast životního 
prostředí týkajících se 
EIA a SEA  

Opatření pro účinné 
uplatňování směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2011/92/EU (EIA) a 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2001/42/ES (SEA) 

8. Účinnost zákona. 1. 1. 2015 MŽP, MMR 
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KRITÉRIA 
Plnění kritérií 

ANO /NE Způsob plnění / Opatření, která je třeba přijmout 

Opatření pro účinné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (EIA) a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (SEA) 

 

 Přítomnost infringementového řízení (nesprávná /neúplná transpozice směrnice 
EIA/SEA) nevede automaticky k nesplnění této podmínky. Případ od případu je třeba 
ověřit, zda infringementové řízení má vliv na implementaci Evropských strukturálních 
a investičních (ESI) fondů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opatření k zajištění kvalitních informací v procesu EIA:  

 

o např. pomocí subjektů ověřujících dokumentaci EIA, existence specializovaných 
orgánů, akreditovaných / technicky kvalifikovaných odborníků zpracovávajících 
dokumentaci EIA, technické know-how, atd. 

 

NE 

V rámci infringementového řízení ke směrnici EIA bylo 

s Evropskou komisí dohodnuto řešení spočívající v úpravě 

české legislativy, kterou budou v termínu do konce roku 

2014 vyřešeny všechny výtky Evropské komise. Za účelem 

vypracování návrhu novelizace byla zřízena pracovní 

skupina, jež je v úzkém kontaktu s Evropskou komisí. 

Paragrafované znění novely zákona EIA, stavebního zákona 

a souvisejících právních předpisů bylo v březnu 2014 

předloženo do mezirezortního připomínkového řízení, 

které bylo ukončeno na konci dubna 2014. Novela byla 

následně upravena na základě připomínek Evropské 

komise a dne 10. 6. 2014 odsouhlasena Evropskou komisí. 

V červnu 2014 bylo Komisí schválené znění novely 

předloženo do opakovaného mezirezortního 

připomínkového řízení. Po vypořádání obdržených 

připomínek byla novela v srpnu 2014 

projednána Legislativní radou vlády a dne 3. 9. 2014 

schválena Vládou ČR. Tentýž den byla novela postoupena 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nyní bude 

pokračováno v souladu se stanoveným harmonogramem 

tak, aby byla novela účinná od  1.  1.  2015. Součástí 

novelizace je i oblast účasti veřejnosti a jejího přístupu 

k soudní ochraně.  

ANO Viz komentář dále. 

ANO 

MŽP již v současné době aplikuje systém autorizovaných 
(akreditovaných) osob zpracovávajících dokumentace EIA 
a oponentní posudky EIA, které jsou dalším nástrojem pro 
kontrolu kvality informací obsažených v dokumentaci EIA. 
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o Včasná a efektivní účast veřejnosti v procesu EIA, resp. povolujících řízeních. 

 

 Fungující opatření pro přístup dotčené veřejnosti k soudní ochraně, včetně nevládních 
organizací. 

Systém autorizovaných osob v ČR jde nad rámec směrnice 
EIA, neboť podmínkou pro vykonávání činností osoby 
autorizované ke zpracování dokumentace nebo posudku 
v procesu EIA je vykonání odborné zkoušky způsobilosti. 
Vysoké nároky na odbornost autorizovaných osob zajišťují 
kvalitu procesu EIA. Autorizace je expertům udělena na 
základě zkoušky odborné způsobilosti. Viz § 19 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_legislativa 

NE 
Oblast účasti veřejnosti bude vyřešena v rámci změny 

právní úpravy do konce roku 2014. 

NE 
Oblast soudní ochrany bude vyřešena v rámci změny 

právní úpravy do konce roku 2014. 

Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění 

směrnic  EIA a SEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

1) Působnost MŽP: MŽP je ústředním správním úřadem 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle § 21 

písm. a) a vykonává vrchní státní dozor v oblasti 

posuzování vlivů na životní prostředí dle § 21 písm. b) 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této 

skutečnosti MŽP metodicky vede všechny pracovníky 

provádějící směrnice EIA a SEA. MŽP koná pro pracovníky 

EIA a SEA pravidelné porady. Dále v součinnosti s MMR-

NOK realizuje školení pro pracovníky řídících orgánů 

jednotlivých ministerstev. 

Všichni pracovníci provádějící směrnice EIA a SEA jsou 

kvalifikováni rovněž k provádění poradenství v oblasti EIA 

a SEA. Krajští úředníci vykonávající činnost příslušného 

úřadu ve smyslu § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, musí dle §21 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 

http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_legislativa
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 Realizace a plánování odpovídajících školení pro všechny pracovníky podílející se na 
implementaci směrnic EIA/SEA na všech úrovních. Vytvoření účinné strategie vzdělávání 
(školení, kurzy online apod.) zahrnující, kde je to možné, kvantitativní údaje 

 

 

 

 

 

 

 

pozdějších předpisů, prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou 

a prokazuje osvědčením. Pracovníci MŽP absolvují vstupní 

vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné dle 

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542. Dále 

jsou zaměstnanci MŽP průběžně vzděláváni po odborné 

stránce.   

Součástí vzdělávání pracovníků podílejících se 
na implementaci směrnice EIA jsou rovněž informace 
o aktuálním stavu infringementového řízení a o přípravě 
nové právní úpravy v oblasti EIA, a to včetně konkrétních 
aspektů připravované novelizace a jejich budoucího 
uplatňování v praxi.  

§21 a 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí 

§21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků 

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

2) Působnost MMR: MMR-NOK zajišťuje na horizontální 
úrovni proškolení zaměstnanců implementujících fondy EU 
v rámci Systému vzdělávání, MŽP zajišťuje obsahovou 
náplň vzdělávání a lektorské zajištění. 

Oblast vzdělávání je součástí Metodického pokynu k 
rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 
a v programovém období 2007-2013 (UV ČR ze dne 16. 

června 2014 č. 444).  
Obecným cílem Metodického pokynu je nastavení 
jednotných požadavků na zajištění kvalitní administrativní 
kapacity podílející se na realizaci cílů DoP a jednotlivých 
činností při implementaci programů a jedním ze 
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 Systém šíření a výměny informací pro všechny zaměstnance podílející se na provádění 
směrnic EIA/SEA pro provádění ESI fondů na všech příslušných úrovních (např. vytvoření 
sítí všech zaměstnanců příslušných vnitrostátních/regionálních orgánů podílejících se na 
implementaci směrnic EIA/SEA za účelem výměny zkušeností a zajištění souladu při 
implementaci pravidel, webových stránek, informačních bulletinů, atd.) 

 

specifických cílů Metodického pokynu je vytvoření 
systému vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílejí 
na implementaci fondů EU tak, aby odpovídal jejich 
potřebám na pracovních pozicích, popsaných v řídicích 
dokumentech programů, řízení a koordinace DoP, a zajistil 
podmínky pro prosazování principu transparentnosti 
a protikorupčního jednání. Vzdělávání zajišťuje podmínky 
pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců implementační 
struktury v návaznosti na potřeby jejich odborného růstu 
a zvyšování znalostí a dovedností.  
Nabídka vzdělávacích aktivit se odvíjí od cílů jednotlivých 
programů a individuálních vzdělávacích plánů vytvářených 
při hodnocení zaměstnanců.  
Termíny vzdělávacích akcí jsou zveřejněny na webu 
www.vzdelavaninsrr.cz. 
Vzdělávací akce jsou průběžně vyhodnocovány na základě 
zpětné vazby účastníků získávané prostřednictvím 
hodnotících dotazníků (s cílem optimalizovat efektivitu). 
Prezentace ze vzdělávacích akcí jsou účastníkům dále 
k dispozici v e-knihovně 
na  http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/ 

Realizace Systému vzdělávání probíhá na základě 
spolupráce MMR-NOK se zástupci (koordinátory 
vzdělávání) jednotlivých subjektů implementace, kteří 2x 
ročně zasílají MMR-NOK své požadavky na zajištění 
vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání. Veškeré 
záležitosti Systému vzdělávání pro programové období 
2014-2020 budou projednávány na Pracovní skupině 
Administrativní kapacita (pro programové období 2007-
2013 to byla PS Vzdělávání pro NSRR). 

http://www.vzdelavaninsrr.cz/e-knihovna/
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ANO 

Informace z oblasti EIA a SEA jsou pro všechny pracovníky 
provádějící směrnice EIA a SEA a evropské fondy šířeny 
prostřednictvím informačního systému a vydáváním 
metodických pokynů. Krajští úředníci pravidelně využívají 
také možnosti individuální konzultace. Stejně tak MŽP 
kontaktuje pracovníky na krajských úřadech a konzultuje 
s nimi aktuální otázky v procesu EIA či SEA.   

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi  

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (+ záložka 
legislativa, pokyny a sdělení atd.) 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce 
(+ záložka legislativa, pokyny a sdělení atd.) 

Opatření k zajištění dostatečné správní kapacity 

 

 

 

 

 Existence specializovaných orgánů s dostatečnou a kvalifikovanou administrativní 
kapacitou pro pracovníky provádějící ESI fondy a pro poskytování praktického a 
právního poradenství ohledně uplatňování směrnic EIA/SEA v programech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

Všichni úředníci zajišťující provádění směrnice EIA a SEA 
mají složenou zkoušku odborné způsobilosti či prošli 
vstupním vzděláním úvodním a vstupním vzděláním 
následným, pracovníci implementující fondy EU jsou 
proškolování ve spolupráci s MMR-NOK.  

Počet úředníků zajišťující provádění směrnice EIA a SEA 
na MŽP a krajských úřadech je vždy ustanoven na základě 
množství vykonávané agendy jednotlivými úřady tak, aby 
tato kapacita byla dostatečná. V souladu se zákonem 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními 
předpisy vztahujícími se k problematice základních registrů 
byl zahájen proces zefektivnění veřejné správy, na základě 
kterého jsou nyní průběžně stanovovány dostatečné počty 
pracovníků pro výkon státní správy, tedy i počet úředníků 
zajišťující provádění směrnice EIA a SEA.  

Počet úředníků zajišťujících provádění směrnice EIA a SEA 
odpovídá aktuálním požadavkům na správní kapacitu. Při 
změně podmínek je počet úředníků upraven tak, aby byla 
dostatečná správní kapacita vždy zajištěna. V případě, že 
v souvislosti s infringementovým řízením a s přijetím nové 

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
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 Odpovídající technická podpora (např. směrnice, metodické pokyny, externí odborníci) 
pro orgány aplikující směrnice EIA/SEA v souvislosti s ESI fondy. 

právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí dojde 
ke zvýšení vykonávané agendy, bude správní kapacita 
odpovídajícím způsobem navýšena. 

Zajištění dostatečné a kvalifikované administrativní správní 
kapacity je stěžejní v oblasti implementace směrnice 
EIA/SEA, kde je řídícím orgánem MŽP. U ostatních řídících 
orgánů je nutné zajistit v této oblasti informovanost, což je 
zajištěno vzděláváním pro pracovníky implementující 
fondy EU, viz výše. 

§21 a 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí 

§21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků 

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

ANO 

Technická pomoc je pro všechny pracovníky provádějící 

směrnice EIA a SEA a fondy EU zajišťována prostřednictvím 

informačního systému, metodických pokynů a dále pomocí 

systému autorizovaných expertů, jejichž seznam je rovněž 

součástí informačního systému. 

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi  

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (+ záložka 

legislativa, pokyny a sdělení atd.) 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce 

(+ záložka legislativa, pokyny a sdělení atd.) 

http://portal.cenia.cz/eiasea/osoby/osoby  

 

 

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
http://portal.cenia.cz/eiasea/osoby/osoby
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5. Rizika pro splnění Akčního plánu 
 

1) Věcné komplikace při přípravě změny právní úpravy. 

2) Lhůty legislativního procesu.  

 

 

 

V Praze, dne 15. 9. 2014  Zpracoval:  Mgr. Evžen Doležal  

 Schválila:  Ing. Jaroslava Honová 


