Příloha
usnesení vlády
ze dne 7. ledna 2019 č. 9

Přehled nových úkolů
„Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje
podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního
prostředí“

Právní předpis

Úkol

Nositel Spolupráce Termín
úkolu
A–
12/2019
B–
06/2020
C–
12/2020

Nařízení vlády č.
143/2012 Sb., o postupu
pro určování znečištění
odpadních vod,
provádění odečtů
množství znečištění a
měření objemu
vypouštěných
odpadních vod do
povrchových vod

K podnětu č. 1

MŽP

A–
12/2019

Zákon č. 254/2001 Sb., o K podnětu č. 2
MŽP
vodách a o změně
některých zákonů (vodní Podnět bude řešen
v projednávané novele vodního
zákon)
zákona (úprava § 38 odst. 9).

A–
12/2019

Zákon č. 254/2001 Sb., o K podnětu č. 3
vodách a o změně
některých zákonů (vodní Při nejbližší novele vodního
zákona budou definice zvlášť
zákon)
nebezpečné látky a
nebezpečné látky diskutovány
a v návaznosti na tuto diskuzi
bude navržena jejich úprava.

C–
12/2020

Podnět bude řešen v návrhu
vyhlášky o postupu pro
určování znečištění odpadních
vod, provádění odečtů
množství znečištění a měření
objemu vypouštěných
odpadních vod do vod
povrchových, která je nyní
v legislativním procesu,
a předpokládá se, že
s účinností k 1. 1. 2019 nahradí
nařízení vlády č. 143/2012 Sb.

1

MŽP

Zákon č. 254/2001 Sb., o K podnětu č. 4
vodách a o změně
některých zákonů (vodní Při nejbližší novele vodního
zákona bude diskutována
zákon)
potřebnost zkoušek těsnosti u
uvedených typů nádrží.
Zákon č. 254/2001 Sb., o K podnětu č. 5
vodách
Při nejbližší novele vodního
Vyhláška č. 450/2005, o
zákona bude diskutována
náležitostech nakládání otázka technického zajištění
se závadnými látkami a
míst nakládání se závadnými
náležitostech havarijního látkami a v návaznosti na tuto
plánu, způsobu a
diskuzi bude navržena jejich
rozsahu hlášení havárií, úprava.
jejich zneškodňování a
odstraňování jejich
škodlivých následků

MŽP

C–
12/2020

MŽP

C–
12/2020

Vyhláška č. 450/2005 Sb.
o náležitostech
nakládání se závadnými
látkami a náležitostech
havarijního plánu,
způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich
zneškodňování a
odstraňování jejich
škodlivých následků

K podnětu č. 6

MŽP

C–
12/2020

Zákon č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných
havárií způsobených
vybranými
nebezpečnými látkami
nebo směsmi

K podnětu č. 7

Při nejbližší novele vodního
zákona bude podnět dále
diskutován, a to se zaměřením
na sjednocení definice
prioritních a nebezpečných
prioritních látek podle unijních
předpisů se specifikací
závadných látek ve vodním
zákoně a k případné úpravě
vyhlášky č. 450/2005 Sb.
MŽP

Podnikatelská sféra dodá
prostřednictvím MPO
informace, zda v zahraničí
(např. v SRN) existují závody
se shodnými provozy jako
Kovohutě Příbram nástupnická
a.s. a zda spadají pod
působnost směrnice
2012/18/EU.
Na základě těchto informací
MŽP osloví Evropskou komisi a
před
případnou
úpravou
zákona musí být s jistotou
vyloučen rozpor s právem EU.
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MPO

C–
12/2020

Zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

K podnětu č. 8

MŽP

Při nejbližší novele zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, bude upravena příloha
č. 2 ve smyslu podnětu.
K podnětu č. 9
MŽP

Povolení výjimky ze zákazu
vjíždění a setrvávání
motorovými vozidly na území
CHKO a NPR za účelem
provádění běžné i havarijní
údržby ve smyslu podnětu
bude pro blíže neurčený počet
odpovědných osob řešeno
vydáním opatření obecné
povahy Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR podle § 43
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Vyhláška č. 189/2013 Sb., K podnětu č. 10
MŽP
o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení Podnět bude řešen novelizací
vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o K podnětu č. 11
MŽP
ochraně přírody a krajiny
Při nejbližší novele dojde
k úpravě zákona č. 114/1992
Sb. a doplnění práva kácení na
základě oznámení pro
provozovatele skladovacího
zařízení, produktovodu nebo
ropovodu, v souladu
s oprávněním založeným v § 3
odst. 8 písm. c) zákona č.
189/1999 Sb., o nouzových
zásobách ropy.
Vyhláška č. 189/2013 Sb., K podnětu č. 12
MŽP
o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení Podnět bude řešen v rámci
nejbližší novely vyhlášky č.
189/2013 Sb. a zároveň při
nejbližší novele zákona č.
114/1992 Sb. dojde k doplnění
práva kácení na základě
oznámení pro provozovatele
skladovacího zařízení,
produktovodu nebo ropovodu,
v souladu s oprávněním
založeným v § 3 odst. 8 písm.
c) zákona č. 189/1999 Sb., o
nouzových zásobách ropy.
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C–
12/2020

A–
12/2019

A–
12/2019
C–
12/2020

C–
12/2020

Zákon č. 167/2008 Sb., K podnětu č. 13
MŽP
o předcházení
ekologické újmě a o její Podnět bude řešen novelou
nařízení vlády č. 295/2011 Sb.,
nápravě
o způsobu hodnocení rizik
Nařízení vlády č.
ekologické újmy a bližších
295/2011 Sb., o způsobu podmínkách finančního
zajištění.
hodnocení rizik
ekologické újmy a
bližších podmínkách
finančního zajištění
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C–
12/2020

