
VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
září 2001 ročník XI částka 9

REZORTNÍ PŘEDPISY

8.

Dodatek č. 5

k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování
finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR platným

od 1. 6. 2000
1)   Dodatek k příloze č. I.1 „Specifikace opatření, na která bude SFŽP přijímat
žádosti”

A)   V příloze č. I.1 „Specifikace opatření, na která bude SFŽP přijímat žádosti”, oddíl „2. Program péče
o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů”, část „3.1. Program péče o životní
prostředí” se za dílčím programem 3.1.8. Program péče o půdu vkládá dílčí program 3.1.9. Program
regenerace urbanizované krajiny.

2)   Dodatky k Příloze č. I.7 „Program péče o přírodní prostředí”

A) V Příloze č. I/7 „Program péče o přírodní prostředí”, článek I „Základní kriteria pro výběr akcí” se na
konec článku vkládá text:

9. Dílčí program 3.1.9.
Program regenerace urbanizované krajiny
Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů na výsadbu dřevin spojených se založením nebo

obnovou:

a) přírodních vegetačních složek v příměstské krajině, a to alejí podél polních a vycházkových cest,
remízků a soliterních dřevin

b) izolační zeleně kolem průmyslových staveb a průmyslových zón a strukturované zeleně uvnitř
stávajících nebo regenerovaných průmyslových zón a vybraných částí průmyslových krajin

c) významných ploch vyhrazené zeleně

Opatření musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. (Pokud jsou provedeny
komplexní pozemkové úpravy musí být opatření v souladu s nimi.)

B)   V Příloze č. I.7 „Program péče o přírodní prostředí”, článek II „Specifikace zásad pro poskytování
finanční podpory” se v oddíle 1. Mění první věta takto:
Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.5., 3.1.7. až 3.1.9. se poskytuje
fyzickým a právnickým osobám, které vlastní či mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat konkrétní
ochranná a krajinotvorná opatření.

C)   V Příloze č. 1.7 „Program péče o přírodní prostředí”, článek IV. „Odborný posudek” se v oddíle 1.
Upravuje znění takto:

1) Odborný posudek, který pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí zpracovává místně
příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, tj. správa NP, správa CHKO nebo středisko Agentury
ochrany přírody a krajiny, u dílčího programu 3.1.3 místně příslušný odbor výkonu státní správy MŽP, u
dílčích programů 3.1.6. a 3.1.7. odbor ochrany přírody a u dílčího programu 3.1.9. Samostatné oddělení
ekologie urbanizovaného prostoru a cestovního ruchu MŽP bude vycházet z této osnovy.



3)   Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2001.
V Praze 27. července 2001

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí

SDĚLENÍ

26.

SDĚLENÍ

odboru geologie Ministerstva životního prostředí o vymezení právních
předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právních předpisů při

ověřování odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických
prací

Na základě příkazu ministra životního prostředí č. 11/2001 a v souladu s ustanovením § 6 odstavec 5 vyhlášky
MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce, stanovím tyto právní předpisy a okruhy otázek pro složení zkoušky podle § 3 písmeno e) vyhlášky MŽP
č. 206/2001 Sb.:

I. Právní předpisy a okruhy otázek pro všechny žadatele, 
bez ohledu na oborodborné způsobilosti

A: geologické právo 
1. Zákon ČNR č. 62/1988Sb., o geologických pracích, ve znění zákonů č. 543/1991 Sb., a 366/2000 Sb.,

(úplné znění v zákoně č. 66/2001 Sb.), 

2. vyhláška ČGÚ č. 8/1989 Sb., o odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací, ve znění
pozdějších předpisů, 

3. vyhláška ČGÚ č. 121/1989Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování
povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb.,

4. vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčování odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce,

5. vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.
U těchto předpisů je vyžadována jejich znalost v celém rozsahu. 

B: Občanské, obchodní a správní právo.
1. zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 – 6 občansko právní vztahy
§ 7 – 8, 18 – 21 fyzické a právnické osoby
§ 22 – 24, 31 – 33b zastoupení, plná moc
§ 34 – 35, 37, 39 – 40, 49a právní úkony
§ 43, 43a, 44, 50a, 51 smlouvy
§ 100, 101, 106, 111 promlčení
§ 119 – 120 nemovitost
§ 122 počítání času
§ 420, 420a, 421a, 424, 438 – 443 odpovědnost za škodu, náhrada škody
2. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 – 4 oprávnění k podnikání
§ 13, 14 – 16 právo jednat za právnickou osobu
§ 17 – 19 obchodní tajemství
§ 27, 27a, 28 obchodní rejstřík



3. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) 
§ 3 základní pravidla při správním řízení
§ 14 účastníci řízení
§ 18 zahájení řízení
§ 19 podání
§ 21 ústní jednání
§ 22 protokol
§ 23 nahlížení do spisů
§ 29 přerušení řízení
§ 32 – 33 podklady k rozhodnutí
§ 46 - 47 náležitosti rozhodnutí
§ 49 lhůta po rozhodnutí
§ 52 právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
§ 53 – 63, 68 odvolání a opravné prostředky 

U všech uvedených předpisů a jejich ustanovení se znalost předpisu a schopnost jeho aplikace zkouší ve
vazbě na projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Předmětem přezkušování nejsou ta
dílčí ustanovení uvedených částí zákonů, která nemají žádnou vazbu na geologické práce.

C: Předpisy upravující zákonem chráněné veřejné zájmy – střety zájmů
1. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 – 10 základní pojmy ve vazbě na povinnosti při ochraně životního prostředí
§ 17 – 19 povinnost při ochraně životního prostředí

2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 vymezení pojmů 
§ 4 odst. 2 ochrana významných krajinných prvků
§ 5 odst. 1 obecná ochrana rostlin a živočichů
§ 7 odst. 1 ochrana dřevin
§ 8 odst. 1 a 5 povolení ke kácení dřevin
§ 10 ochrana a využití jeskyní
§ 11 ochrana paleontologických nálezů
§ 12 odst. 5 ochrana krajinného rázu
§ 13 odst. 1 přechodně chráněné plochy
§ 14 kategorie zvláště chráněných území
§ 15 – 17 Národní parky
§ 25 – 27 chráněné krajinné oblasti
§ 28 – 29 Národní přírodní rezervace
§ 33 – 34 Přírodní rezervace
§ 35 – 36 Národní přírodní památka, přírodní památka
§ 37 ochranná pásma zvláště chráněných území
§ 43 výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
§ 46 – 51, 56 - 57 zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů
§ 63 odst. 2 – 3 přístup do krajiny
§ 66 omezení a zákaz činnosti
§ 75 – 81 odst. 2 orgány a státní správa v ochraně přírody

3. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
§ 13 ochrana pozemků
§ 16 odnětí pozemků a omezení jejich využívání
§ 20 zákaz některých činností v lesích
§ 47-48 státní správa v lesích

4. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
§ 8 ochrana zemědělského půdního fondu
§ 9 odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
§ 14 - 18 orgány příslušné k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

5. Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
§ 10 povolení k některým činnostem ve vazbě na geologické práce
§ 13 souhlas k některým činnostem 



§ 19 ochranná pásma
§ 22- 23 vypouštění odpadních vod
§ 25 ochrana povrchových a podzemních vod

6. Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
§ 1 – 3 vodohospodářské orgány 

7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů

(tento zákon nabývá účinnosti od 1. 1. 2002. Do konce r. 2001 se postupuje ve smyslu zákona č. 125/1997
Sb. Pro zkoušky v roce 2001 bude přezkušována znalost uvedených pojmů podle obou zákonů).
§ 2 působnost zákona
§ 3 odpad
§ 4 základní pojmy
§ 12 obecné povinnosti
§ 16 povinnosti původců odpadů

8. Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
§ 90 odst. 4 a 5 podzemní telekomunikační vedení
§ 92 ochranná pásma telekomunikačních zařízení

9. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
§ 8 – 9 ochranné pásmo dráhy

10.Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
§ 30, 32 silniční ochranná pásma

11.Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
§ 32 odst. 1 písm. c), d) druhy územních rozhodnutí
§ 39 územní rozhodnutí jako ochranné pásmo

12.Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. 2 ochrana kulturní památky
§ 17 ochranné pásmo

13.Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon)

§ 46 ochranná pásma elektrických zařízení
§ 68 ochranná pásma plynárenských zařízení
§ 87 ochranná pásma rozvodu tepla

14.Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon)

§ 22-24 ochranná pásma a vymezení hranic
§ 37 souhlas k některým činnostem

U všech uvedených předpisů a jejich ustanovení se znalost předpisu a schopnost jeho aplikace zkouší ve
vazbě na projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Předmětem přezkušování nejsou ta
dílčí ustanovení uvedených částí zákonů, která nemají žádnou vazbu na geologické práce.

II. pro žadatele o obor ložisková geologie se k právním předpisům
uvedeným v bodě I. doplňují následující právní předpisy a okruhy otázek:
1. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších

předpisů
§ 2 – 7 nerosty, ložiska nerostů
§ 8 ochrana výhradních ložisek 
§ 11 – 14c ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek
§ 16 – 19 ochrana nerostného bohatství
§ 24 – 27, 31 – 33 dobývání výhradních ložisek



§ 34 zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 35 stará důlní díla
§ 39 důlněměřická a geologická dokumentace
§ 40 důlní vody
§ 43a odst. 1 výhradní ložiska nevyhrazených nerostů

2. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů

§ 2 – 4 hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
§ 5 – 6 povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 9 vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly
§ 11 zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 14 důlně měřická a geologická dokumentace
§ 17 řízení o povolení hornické činnosti
§ 38 – 43 státní báňská správa
§ 44 sankce

3. vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činností prováděných hornickým způsobem, ve znění
pozdějších předpisů

§ 5 druhy povolení hornické činnosti
§ 10 – 13 ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

4. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

§ 1 cíle a úkoly územního plánování
§ 3 druhy územně plánovacích podkladů
§ 8 územně plánovací dokumentace
§ 12 – 14 orgány územního plánování
§ 32 využívání území
§ 33 územní řízení

III. Pro žadatele o obory hydrogeologie, inženýrská geologie,
environmentální geologie a sanační geologie se k právním předpisům
uvedeným v bodě I. Doplňují následující předpisy a okruhy otázek:
1. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění

pozdějších předpisů
§ 2 – 4 hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
§ 5 – 6 povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 9 vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly
§ 11 zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 14 důlně měřická a geologická dokumentace
§ 17 řízení o povolení hornické činnosti
§ 38 – 43 státní báňská správa
§ 44 sankce

2. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

§ 1 cíle a úkoly územního plánování
§ 3 druhy územně plánovacích podkladů
§ 8 územně plánovací dokumentace
§ 12 – 14 orgány územního plánování
§ 32 využívání území
§ 33 územní řízení
§ 74 terénní úpravy – pro obor sanační geologie

3. vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
§ 3 odst. 4, pís. h) podklady pro územní rozhodnutí

4. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 povrchové a podzemní vody
§ 8 povolení k nakládání s vodami
§ 9 povolení k vodohospodářským dílům



§ 10 povolení k některým činnostem
§ 12 ochranná pásma
§ 19 ochranná pásma vodních zdrojů
§ 22-23 odpadní vody
§ 28 podzemní vody
§ 29 náhrada podzemní vody
§ 38 vodohospodářská díla

Uvedený okruh předpisů a jejich konkrétních ustanovení vychází ze stavu k 30.6.2001. V případě změn
uvedených právních předpisů, které by měly vliv na vymezení okruhu znalostí požadovaných ke složení
zkoušky, budou změny promítnuty do stanovených požadavků formou dodatků k tomuto opatření.

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., v.r.
ředitel odboru geologie

27.

SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního
prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR 
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s
osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby,
které získaly odbornou způsobilost v období od 5. 6. 2001 do 31. 7. 2001. Zároveň uvádí změny v údajích o
oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 5. 6. 2001. Změny údajů jsou prováděny na
základě písemných žádostí oprávněných osob.

Ing. arch. Martin Říha, v.r.
ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP

Víta Radovan Ing.
Karla Pazdery 91, Kyšice
273 51 p. Unhošť
tel.: 0312/699014, 0602/662882

Píša Václav Ing.
ČSA bl. 39/2110
434 01 Most
tel.: 035/7709070

Kovář Roman Ing. Dr.
Kavkazská 7
101 00 Praha 10
tel.: 0606/569963

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno
tel.: 0312/604222, 604111
fax: 0312/628021
e-mail: vita@mestokladno.cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Budovatelů 2830
434 37 Most
tel.: 035/6208697
fax: 035/6208690
e-mail: zpp@vuhu.cz

VIA Service
Vlastina 28



160 00 Praha 6

Změny:
Juřica Radomír Ing., Lesní 814, 735 14 Orlová-Lutyně Ing. Radomír Juřica, Lesní 814, 735 14 Orlová-Lutyně
Němec Jaroslav RNDr. CSc., Nová 536/2, 400 03 Ústí
nad Labem, tel./fax: 047/2755245, mobil:
0724/021936, e-mail: jaroslav.nemec@post.cz,
jaroslav.nemec@volny.cz

MEGA a.s., Pod Vinicí 83, 471 27 Stráž pod Ralskem,
tel.: 0425/888600, fax: 0425/888602, e-mail:
jaroslav.nemec@mega.cz

Oliveriusová Ludmila RNDr.CSc., V. Rabase 871, 272
01 Kladno, tel.: 0312/622540, 0602/326384

BIOMEDICA spol. s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5,
tel.: 02/57084204, e-mail: l.oliveriusova@email.cz

28.

SDĚLENÍ

Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání
následujících technických norem vodního hospodářství:

TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem
olovnatým
Podle této normy se stanoví sírany ve vodách, kromě silně znečištěných odpadních vod, odměrnou metodou
s dusičnanem olovnatým. Metodou v základním provedení lze stanovit  sírany v koncentracích od 50 mg/l,
metodou pro stanovení nízkých koncentrací lze stanovit  sírany od 2 mg/l.

TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potencionálu trihalomethanů (PTHM) za
normalizovaných podmínek jejich vzniku
Tato norma popisuje stanovení trihalomethanů (THM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku jako sumy
výsledků specifického stanovení trichlormethanu, bromdichlormethanu, dibronchlormethanu a tribrommethanu
v surové, upravované nebo upravené vodě.
Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt a.s., oddělení technické normalizace, Táborská 31, 140 16
Praha 4.

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod
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