Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2002 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 (HMG)
1. V § 9a odstavci (1) se za větu druhou doplňuje věta „Pokud příslušný úřad nevydá stanovisko
ve lhůtě podle předchozí věty, do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty písemně vyrozumí
oznamovatele o důvodech nesplnění této lhůty včetně informace o předpokládané době
vydání stanoviska, a stanovisko vydá nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení posudku“.

Vyznačení změny (červeně):
§ 9a
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného
projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných dokumentace, vyjádření k ní podaných,
veřejného projednání a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření
k obdržení posudku. Pokud příslušný úřad nevydá stanovisko ve lhůtě podle předchozí věty, do 5
dnů ode dne uplynutí lhůty písemně vyrozumí oznamovatele o důvodech nesplnění této lhůty včetně
informace o předpokládané době vydání stanoviska, a stanovisko vydá nejpozději do 60 dnů ode
dne obdržení posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

Odůvodnění:
Zákonná lhůta stanovená pro vydání stanoviska příslušným úřadem uvedená v § 9a odstavci 1 není
v praxi velmi často dodržována, aniž by oznamovatel byl alespoň informován o důvodech a délce
prodlení. Tato skutečnost způsobuje oznamovatelům zásadní narušení časového harmonogramu
realizace záměru a velmi často také finanční ztráty s tím spojené. Vzhledem k tomu, že tato zákonná
lhůta je pořádková, nehrozí příslušnému úřadu žádná sankce za její nedodržení. V posledních letech
však bývá prodlení vydání stanoviska v řádech nejen týdnů, ale i měsíců ode dne obdržení posudku.
V ostrém kontrapunktu je situace v oblasti kontroly daní a podávání kontrolních hlášení, kdy
podnikatelé, kteří podají kontrolní hlášení, nebo reagují na dotaz Finanční správy byť jen o jediný
den později, jsou trestáni pokutou 30 tis. Kč poprvé, podruhé pak 50 tis. Kč. Lze podat i další
argumenty z každodenní praxe.
Z tohoto důvodu zavádíme povinnost příslušného úřadu neprodleně o důvodech nedodržení této
lhůty pro vydání stanoviska oznamovatele informovat a zavést pro takové zcela výjimečné
a dostatečně odůvodněné případy i lhůtu dodatečnou, avšak konečnou a již nepřekročitelnou.

