Příloha č. 2 k č.j.: 539/M/11, 11943/ENV/11

Zkušební řád
pro zkoušku odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení
podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění
Článek 1
Základní ustanovení
Tento zkušební řád upravuje, v souladu s vyhláškou č. 468/2004 Sb., o autorizovaných
osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „vyhláška“), vydanou na základě
§ 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), postup
podávání přihlášek, průběh a hodnocení zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“),
postup při udělování autorizace a vedení seznamu autorizovaných osob pro účely autorizace
k provádění biologického hodnocení podle § 67 ve smyslu § 45i zákona. Tento postup se řídí
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Článek 2
Přihláška ke zkoušce
1.

Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč písemně odboru péče o krajinu Ministerstva
životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), na adresu jeho sídla, tj. Vršovická 65,
100 10 Praha 10.

2.

Náležitosti přihlášky stanoví příloha č. 1 vyhlášky (§ 3 odst. 3 vyhlášky); doporučený
formulář přihlášky je uveden v příloze A tohoto zkušebního řádu. Ministerstvo po
doručení přezkoumá náležitosti podané přihlášky a přiložených dokladů a v případě
nedostatků vyzve uchazeče k jejich doplnění.

3.

Uchazeč je neprodleně informován o přijetí přihlášky a její správnosti, případně je
vyzván k doplnění podkladů.

4.

Uchazeč je na základě přijaté přihlášky písemně vyzván k účasti na zkoušce nejméně
30 kalendářních dnů před jejím konáním.

5.

Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast
řádně písemně omluvil před konáním zkoušek, stanoví ministerstvo náhradní termín
zkoušky. Jestliže se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez řádné a odůvodněné omluvy,
může konat zkoušku pouze na základě nové žádosti.

Článek 3
Průběh a hodnocení zkoušky
1.

Zkouška je neveřejná, koná se zpravidla v sídle Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 65, Praha 10). V průběhu zkoušky je možné mít u sebe pouze psací potřeby.
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2.

První část zkoušky je písemná a slouží k ověření odborných znalostí uchazeče ve dvou
samostatných okruzích: ekologie (písemná zkouška) a legislativy (test). Písemná
zkouška z ekologie je tvořena 10 otázkami, odpovědi na ně jsou slovní. V testu
z oblasti legislativy jsou u každé z 10 otázek uvedeny možnosti odpovědi a) až c),
z nichž pouze jedna může být správná.

3.

Každá správně zodpovězená otázka z oblasti legislativy se hodnotí jedním bodem,
otázky z oblasti ekologie jsou hodnoceny 0 – 5 body v závislosti na úplnosti
a přesnosti odpovědi. Předpokladem úspěšného složení testu je dosažení alespoň 70%
z možného počtu bodů – tj. 7 bodů z části legislativní a 35 bodů z části ekologie.
Komise písemnou část vyhodnotí a seznámí uchazeče s výsledkem. Úspěšné složení
první části zkoušky je podmínkou pro účast její druhé části.

4.

Druhou část zkoušky tvoří prezentace návrhu postupu při zpracování biologického
hodnocení na podkladě fiktivního záměru. Podklad v podobě fiktivního záměru
obdrží uchazeč nejméně 45 minut před konáním druhé části zkoušky. Při hodnocení
prezentace je kladen důraz na správnost postupu, komplexní vyhodnocení všech
možných faktorů vyplývajících z fiktivního záměru a schopnost obhájit návrh řešení
v situaci simulující nátlak investora. V průběhu prezentace může komise klást
uchazeči doplňující otázky. Po ukončení prezentace hlasuje komise v nepřítomnosti
uchazeče o výsledku hodnocení zkoušky. Zkouška se hodnotí „vyhověl“ nebo
„nevyhověl“.

5.

O průběhu zkoušky se pořizuje písemný záznam, v němž se uvedou údaje o uchazeči,
složení komise, hodnocení obou částí zkoušky, její celkový výsledek, místo a datum
konání, podpis předsedy a ostatních členů komise.

6.

Ministerstvo vydá uchazeči potvrzení o vykonané zkoušce. Vzor potvrzení je uveden
v příloze č. 2 vyhlášky. Nevyhoví-li uchazeč při zkoušce, může zkoušku na základě
písemné žádosti opakovat. Pokud uchazeč úspěšně absolvoval písemné testy, ale
v ústní části zkoušky nevyhověl, opakuje pouze druhou část zkoušky. Termín
opakované zkoušky může následovat nejdříve po třech měsících ode dne konání
předchozí zkoušky. Termín je uchazeči oznámen nejméně jeden měsíc předem.
K opakované zkoušce pošle uchazeč pouze přihlášku bez dalších podkladů.

Článek 4
Autorizace
1.

Jestliže uchazeč při zkoušce vyhověl, může bezprostředně po obdržení potvrzení
o vykonané zkoušce podat žádost o udělení autorizace. Náležitosti žádosti jsou
stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky, doporučený formulář žádosti je uveden v příloze
B tohoto zkušebního řádu. Ministerstvo udělí autorizaci rozhodnutím.

2.

Udělená autorizace není přenosná na jinou osobu.
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Článek 5
Seznamy autorizovaných osob
Ministerstvo vede seznam autorizovaných osob pro účely biologického hodnocení podle § 67
ve smyslu § 45i zákona, který zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a na
internetové stránce ministerstva. Údaje v seznamu obsahují jména a příjmení autorizovaných
osob, místo jejích trvalého pobytu, případně bydliště a dobu platnosti autorizace. Jestliže
k tomu autorizovaná osoba udělí souhlas, obsahuje údaj v seznamu také její kontaktní
elektronickou adresu nebo telefon či fax. Stejným způsobem zveřejňuje informace
o prodloužení a odnětí autorizace (§ 5 a § 6 vyhlášky).
Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Změny tohoto zkušebního řádu se provádějí vydáním nového zkušebního řádu, který
schvaluje a podepisuje ministr.

2.

Nedílnou součástí tohoto zkušebního řádu je statut zkušební komise pro zkoušku
odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

3.

Tento zkušební řád nabývá účinnosti dnem podpisu .

Mgr. Tomáš Chalupa
ministr
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Příloha A
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č.j.:

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, pro účely biologického hodnocení podle § 67
zákona.
Jméno a příjmení, akademické nebo jiné tituly:
…………………………………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu:
…………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě shodné s trvalým pobytem) včetně emailu a
telefonního kontaktu:
…………………………………………………………………………………………….
Údaje o dosaženém vzdělání s uvedením názvu VŠ, fakulty, absolvovaného studijního
programu a studijního oboru včetně jeho zaměření a rok ukončení:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Přehled vykonané praxe v oblasti ochrany přírody:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Datum a podpis uchazeče:
…………………………………………………………………………………………….

Přílohy:
a) úředně ověřená kopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání odpovídajícího
zaměření
b) doklady o vykonané praxi v oblasti ochrany přírody
__________________________________
5) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
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Příloha B
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č.j.:

Žádost o udělení autorizace podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění pro účely biologického hodnocení podle § 67.

Jméno a příjmení, akademické nebo jiné tituly:
…………………………………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu:
…………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě shodné s trvalým pobytem) včetně emailu a
telefonního kontaktu:
…………………………………………………………………………………………….

Zkouška odborné způsobilosti vykonána s hodnocením „vyhověl“ dne:
…………………………………………………………………………………………….
Datum a podpis žadatele:
…………………………………………………………………………………………….

Příloha: kopie potvrzení o úspěšně složené zkoušce odborné způsobilosti
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