
 
                          Váš partner v profesním rozvoji 

                    VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., 
VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017 

- APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., 

VE ZNĚNÍ UVEDENÝCH NOVEL V PRAXI, 

VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Výklad novely a jejich dopadů do praxe získáte přímo od odborníka, 

který se podílel na přípravě novel zákona: 

Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele 

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 

Praha, úterý 19. září 2017, Konferenční centrum CITY Pankrác  

 

Dne 1.  4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a další související předpisy. Tato novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má nemalý dopad 

na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle 

tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Mezi stěžejní změny patří možnost dotčené veřejnosti odvolat se proti závěru zjišťovacího 

řízení, zezávaznění stanovisek EIA a změny ve všech navazujících řízeních. 

Další novela zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. transpoziční novela), jejíž přijetí je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2017, přinese kromě 

některých dílčích změn souvisejících s transpozicí revidované směrnice EIA především zjednodušení a zkrácení procesu EIA, redukci 

počtu tzv. podlimitních záměrů, kompletní revizi přílohy č. 1 k zákonu, jednoznačný výčet všech navazujících řízení a novou úpravu 

v počítání platnosti stanovisek EIA. Znění transpoziční novely, které bude na semináři prezentováno, je finální - ve schvalovacím 

procesu budou provedeny již pouze legislativně-technické korektury. 

Kromě uvedených přímých novel zákona č. 100/2001 Sb. dochází i k novelizaci stavebního zákona a spolu s ním i k nepřímé novelizaci 

zákona č. 100/2001 Sb., jejímž cílem je zavést možnost propojení postupů v procesu EIA s postupy podle stavebního zákona (územní 

a stavební řízení). 

Cílem  semináře  je  podrobně  probrat  jednotlivé  kroky  zjišťovacího  řízení a celého  procesu  EIA  s důrazem  na  novinky  zavedené 

uvedenými  novelami.  Důležitým  tématem  rovněž bude téma navazujících řízení.  Prezentován bude rovněž mechanismus možného 

propojení procesu EIA s postupy podle stavebního zákona po jeho novelizaci.   

Seminář je určen: 

 osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb., 

 oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry, 

 projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří, 

 pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou 
navazující řízení (zejm. stavební úřady) 

 zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní 
prostředí 

 

 



  MEDIÁLNÍ PARTNER 

AKCE 

           

 

 

                    Váš partner v profesním rozvoji 

                 PROGRAM SEMINÁŘE 

„EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., 

VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017“                                          

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Petr Slezák – zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA, MŽP 

Praha, úterý 19. září 2017 

Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-11:45 

 

 DŮVODY NOVEL 

 SHRNUTÍ NOVINEK 

 PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ 

 ZÁKLADNÍ POJMY 

 ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ 

11:45-12:30 Přestávka na oběd 

12:30-15:15 

 PROCES EIA 

 VERIFIKAČNÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (COHERENCE STAMP) 

  ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU OBSAHU STANOVISKA 
EIA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

  NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ 

 MOŽNOST SPOJENÍ POSTUPŮ S POSTUPY DLE STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

  OSTATNÍ  

15:15-15:45 DISKUSE 

15:45 ZÁVĚR SEMINÁŘE  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je 

možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.  

  

 

 

 Pro účastníky semináře nabízíme 

25% slevu  na kombinované předplatné 

 portálu Třetíruka.cz  a časopisu 

 Odpadové fórum. Více ZDE 

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/


 

                               

                            

                    Váš partner v profesním rozvoji 

                                          ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná v úterý dne 19. září 2017 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

 GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 15:45 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa C. 
KCC se nachází těsně u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstup nalevo před 
stavební ohradou (viz obrázky). 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici FLORENC 
směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá hodina 
je za 40 Kč).  

Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích, ale pravděpodobnost 
volných míst je obtížně odhadnutelná. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na adrese: 
www.uzitecneseminare.cz a to do 12. 09. 2017. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 620,- Kč bez DPH 21 % (1 960,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

 

 

7. Vložné laskavě uhraďte do 12. 09. 2017 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 170919. 
 Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány v potvrzení o přijetí 
 přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
 Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
 semináře. 

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10.  Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
 s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno 
nejpozději do 12. 09. 2017. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. 

 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 620 340 1 960 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/


 

 

                      Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

„EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., 

VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017“ 

   Úterý 19. září 2017, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác  
Přihlášku laskavě odešlete do 12. 09. 2017 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1 620,- Kč bez DPH (1 960,- Kč vč. 
DPH) 

  

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 12. 09. 2017 
Na účet: 670100-
2209754179/6210 mBank, 
variabilní symbol 170919 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně 

nebo elektronicky a to do 12. 09. 2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel 

nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností 

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

