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Pozměňovací návrh č. 3 poslance
Jana Zahradníka
k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon 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
(Sněmovní tisk 1003)

1. Novelizační bod 96. se mění takto: slova „za slova „Podmínkou udělení
vkládají slova „nebo prodloužení“ a“ se zrušují.
2. Novelizační bod 100. se zrušuje. Ostatní novelizační body se přečíslují.
3. V § 19 odst. 7 se v první větě slova „5 let“ nahrazují slovy „neurčitou“.
Druhá věta se zrušuje. Původní novelizační bod 101. se zrušuje.
4. Původní novelizační bod 104. se mění takto:
V první větě se slova „ , prodloužení“ zrušují.
5. V § 19 původní odst. 11 se zrušuje písmeno a). Dosavadní písmena b) a c)
se označí jako a) a b).
Odůvodnění:
V současně platném zákonu č. 100/2001 Sb. se autorizace uděluje na dobu 5 let.
Po této době se na základě žádosti autorizace prodlužuje o dalších 5 let.

Stejná doba platnosti, tj. 5 let s možností prodloužení, platila v minulosti i u
dalších autorizací v oblasti životního prostředí, např.:
- osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce v oboru hydrogeologie (dle zákona ČNR č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů) nebo
- autorizace ke zpracování rozptylových studií (dle zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
U těchto autorizací byla v novelizacích příslušných zákonů doba platnosti
autorizace změněna z 5 let na dobu neurčitou.
Projednávaná novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, jde opačným směrem než zákony u výše uvedených autorizací.
Nejenže zachovává dobu platnosti autorizace 5 let, ale navíc zavádí při
prodlužování platnosti autorizace nutnost vykonání zkoušky odborné
způsobilosti.
Navrhuji proto upravit dobu trvání autorizace v oblasti posuzování vlivů na
životní prostředí tak, aby odpovídala stavu, který je běžný v jiných oblastech
sektoru životního prostředí. Dobu trvání platnosti autorizace změnit z 5 let na
dobu neurčitou.

Pozměňovací návrh (text s vyznačením změn)
§ 19
Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení
(3) Podmínkou udělení nebo prodloužení autorizace je bezúhonnost, odborná
způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně 3 let, jakož i plná
způsobilost k právním úkonům svéprávnost.
(6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí uděluje,
prodlužuje a odnímá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.
(7) Autorizace se uděluje na dobu neurčitou 5 let. Autorizace se v případě, že se
nezměnily podmínky, za nichž byla udělena, prodlužuje o dalších 5 let, pokud o
to držitel autorizace požádá alespoň 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou
byla autorizace udělena. Autorizaci lze prodloužit o dalších 5 let, a to i
opakovaně. Žádost o prodloužení autorizace lze podat nejdříve 6 měsíců
před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den

uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o
prodloužení autorizace podána ve lhůtě podle věty druhé, ministerstvo
řízení o prodloužení autorizace zastaví.
(1011) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí, prodloužení a odejmutí autorizace
se vydává ve správním řízení podle správního řádu. Autorizace pro zpracování
dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 7 a
vyhodnocení vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb.
(1112) Rozhodnutí o autorizaci zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla vydána,
ba) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,
cb) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím prohlášením
za mrtvou.

