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Svaz oceňuje záměr Ministerstva životního prostředí přistoupit k úpravě a aktualizaci vyhlášky o odborné 

způsobilosti v důležitém tématu posuzování vlivů na životní prostředí. Po důkladné diskusi jsme se rozhodli 

pro uplatnění níže uvedených specifických připomínek. Ministerstvo žádáme o jejich zvážení a akceptaci. 

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

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. 

Připomínka č. 2: § 6 odst. 5 

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. 
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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. 

  

 


