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Sdělení autorizovaným osobám podle § 19 zákona 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 (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“) k přechodným ustanovením č. 9 a 10 zákona  
č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. (dále jen „zákon  
č. 326/2017 Sb.“)  

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva 
životního prostředí (dále jen „MŽP“) tímto upozorňuje na znění čl. II bodů 9 a 10 
(přechodná ustanovení č. 9 a 10) zákona č. 326/2017 Sb. Zákon č. 326/2017 Sb. nabyl 
účinnosti dne 1. 11. 2017.  

A. Čl. II bod 9 (přechodné ustanovení č. 9) zákona č. 326/2017 Sb. zní: 

„U fyzické osoby, která je držitelem autorizace ke zpracování dokumentace 
a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, a která současně nemá vysokoškolské vzdělání alespoň 
magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy, se 
povinnost uvedená v § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po 
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za splněnou, předloží-li tato osoba doklad 
o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu.“ 

Toto přechodné ustanovení se týká výhradně těch autorizovaných osob podle § 19 
zákona č. 100/2001 Sb., které 

1) k 1. 11. 2017 byly držiteli platné autorizace podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb. a současně 

2) nemají vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nýbrž 
mají pouze vysokoškolské vzdělání bakalářského studijního programu. 

Autorizované osoby, kterých se uvedené přechodné ustanovení týká, nemusejí ve 
všech dalších případných řízeních o prodloužení autorizace prokazovat vzdělání 
v magisterském studijním programu. V těchto případech postačí prokázat vzdělání 
v bakalářském studijním programu.  

B. Čl. II bod 10 (přechodné ustanovení č. 10) zákona č. 326/2017 Sb. zní: 

„Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku prodloužená podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na období, 
které přesahuje dobu 5 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím 5 let po 
nabytí účinnosti tohoto zákona, nedojde-li k jejímu prodloužení podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Předmětné přechodné ustanovení upravuje specifické případy týkající se doby 
platnosti autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., kdy platnost této autorizace byla 
v období před nabytím účinnosti zákona č. 326/2017 Sb. prodloužena o pětileté období, 
které uplyne později než 5 let po nabytí účinnosti zákona č. 326/2017 Sb. Autorizovaným 
osobám, kterých se to týká, tj. autorizovaným osobám, které disponují pravomocným 
rozhodnutím o prodloužení autorizace, z něhož vyplývá, že prodloužená doba autorizace 
uplyne až po 1. 11. 2022, se zákonem upravila doba platnosti autorizace právě do 
1. 11. 2022 (včetně). Požádat o prodloužení autorizace je v těchto případech možné 
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v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., a to nejdříve 1. 5. 2022 a nejpozději 
1. 11. 2022. Aktuální doba platnosti autorizace je vyznačena v Informačním systému 
SEA/EIA u každé autorizované osoby, přičemž u autorizovaných osob, kterých se úprava 
doby platnosti týkala, byla doba platnosti v Informačním systému SEA/EIA již upravena. 
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Mgr. Evžen Doležal v. r. 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

 


