
který se koná  
ve středu 21. května 2014 od 13:00 hod 

v sále č. 205 Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky,  

Sněmovní 1, Praha 1, 
(vchod přes recepci S1).

Účastníci souhlasí se zveřejněním svých vystoupení  
na internetových stránkách PS PČR a ve sborníku ze semináře. 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA  
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

MINISTERSTVO žIVOTNíhO PROSTřEdí ČR
VýBOR PRO žIVOTNí PROSTřEdí PS PČR

hOSPOdÁřSKý VýBOR PS PČR

pořádají ve spolupráci 

s hOSPOdÁřSKOU KOMOROU  
ČESKÉ REPUBLIKY a SVAZEM PRŮMYSLU  

A dOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

seminář na téma: 

„Implementace směrnice  
EIA v České republice“



Program semináře:

12.30 – 13.00 
Prezence účastníků

13.00 – 13.20 
Zahájení semináře 

  Petr Kužel, prezident hospodářské komory ČR 
  Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
  Robin Böhnisch, předseda Výboru pro životní prostředí PS PČR 
  Ivan Pilný, předseda hospodářského výboru PS PČR 

13.20 – 13.45 
Vystoupení ministrů 

  Richard Brabec, ministr životního prostředí (v jednání)
  Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu (v jednání)
  Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj (v jednání)
  Antonín Prachař, ministr dopravy (v jednání)

13.45 – 14.00 
Coffee break 

14.00 – 14.55
Panelová diskuze 

  Berenika Peštová, náměstkyně MžP (v jednání)
  Pavel Šolc, náměstek MPO 
  Petr Smrček, náměstek ministra pro místní rozvoj 
  Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy

14.55 – 15.00
Coffee break

15.00 – 15.55
Panelová diskuze 

  Jan Mareček, předseda představenstva České společnosti 
pro stavební právo

  Pavel Bartoš, viceprezident hospodářské komory ČR 
  Martin Kramář, právní expert Svazu průmyslu a dopravy ČR 
  Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů 

ve stavebnictví v ČR 
  Petr Petržílek, expert na právo životního prostředí
  Pavel Černohous, člen Rady Zeleného kruhu o. s.

15.55 – 16.00
Závěr semináře 

od 16.00
Diskuze u číše vína

Cíl semináře

Evropská komise vede s Českou republikou od dubna 2013 řízení 
pro porušení přístupové smlouvy kvůli nedostatečné implementaci 
směrnice o EIA do českého právního řádu. Po téměř ročním jednání 
a přípravě předloží vláda ČR návrh novely zákona o EIA a souvisejí-
cích zákonů (zejména stavebního zákona), který na výhrady Evropské 
komise reaguje. Zahájení legislativního procesu na úrovni parlamen-
tu je vhodnou příležitostí, aby odborníci z veřejné sféry a soukromé-
ho sektoru zhodnotili předloženou právní úpravu, její pozitiva a mož-
ná úskalí a vytyčili směr, kterým by se měl proces EIA ubírat.

Seminář moderuje Martin Kocourek

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti  
na e-mail: janda@komora.cz, nebo tel.: +420 266 721 545  
(vstup do objektu paláce je možný pouze s platným 
dokladem totožnosti).


