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Biologické hodnocení

Přednáška č. 02

Michael Bartoš – podzim 2016

Veškeré snímky v prezentaci: M. Bartoš

Biologickým hodnocením je myšlena odborná zpráva, 

která popisuje a vyhodnocuje aktuální stav konkrétního území 

z hlediska jeho bioty (tedy rostlin a živočichů). Biologické 

hodnocení území vychází z podrobného biologického 

průzkumu. Realizátorem biologického hodnocení je odborně 

způsobilá osoba s autorizací udělenou Ministerstvem 

životního prostředí ČR.
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• Biologické hodnocení je obdobou procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí (EIA). Jeho smyslem je 
identifikace možných vlivů spojených s realizací 
záměrů na zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a 
krajiny. 

• Každý, kdo zamýšlí provést závažný zásah, který by se 
mohl dotknout zájmů ochrany rostlin a živočichů, je 
povinen na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany přírody zajistit na svůj náklad provedení 
přírodovědného průzkumu a hodnocení vlivu zásahu na 
rostliny a živočichy.
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Kde všude je biologické hodnocení nutné?

O nutnosti provést biologické hodnocení rozhoduje ve správním řízení 

orgán ochrany přírody. Ten rovněž rozhodnutím schválí na základě 

návrhu žadatele osobu, která hodnocení zpracuje. 

Přesné podmínky, za jakých je biologické hodnocení prováděno, jsou 

stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb. (§ 67) – o ochraně přírody a krajiny. 

Obsah biologického hodnocení je dále upřesněn ve vyhlášce č. 

395/1992 Sb. (§ 18), která se týká zejména realizačního postupu a 

obsahu biologického hodnocení. 

Zákon stanoví povinnost investorů provádět biologické hodnocení 

předmětného území v případě, že o jeho nezbytnosti rozhodne příslušný 

odbor ochrany prostředí, který je kompetentní daný záměr schválit nebo 

zamítnout. 

Důležitost biologického hodnocení spočívá v tom, že tvoří podklad k 

rozhodnutí v dané věci, a z toho důvodu se provádí vždy před uskutečněním 

zamýšleného záměru, nikdy ne po jeho realizaci. 

Biologické hodnocení tedy musí dát tomuto orgánu jednoznačnou 

odpověď, zda zamýšlený zásah bude mít vliv na místní biotu a jak tento vliv 

bude významný z hlediska ochrany přírody a krajiny.
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Biologické hodnocení zahrnuje přírodovědný průzkum předmětné lokality 
a následné zpracování písemného hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 
rostliny a živočichy. 

Řádné provedení biologického hodnocení si vyžaduje jeho realizaci 
minimálně v rámci jedné vegetační sezony (jaro – podzim). 

Jarní aspekt

Letní aspekt
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Zimní aspekt

Obsah biologického hodnocení:

 popis a vyhodnocení biologických prvků v krajině se zřetelem na 

zvláště chráněné části přírody

 popis chystaného záměru 

• údaje administrativního rázu

• údaje technicko-ekonomického rázu

• předpokládané přímé i nepřímé vlivy záměru na biotu, včetně 

možných rizik

• možná preventivní opatření minimalizujících případné negativní 

vlivy

• monitoring

• shrnutí a závěr

 návrh optimální varianty chystaného záměru vzhledem k 

minimalizaci negativních vlivů

 návrh ochranných opatření na náklady investora
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Standardní postup při realizaci biologického hodnocení:

 zajištění dostupných dat o chystaném záměru

 využití dostupných dat o lokalitě

 využití dostupných dat o dotčených druzích

 základní informativní obhlídka zájmové lokality

 biologický průzkum v lokalitě

Jak pomůže příslušná osoba (firma)?

• Pro zpracování hodnocení je nezbytná 

samostatná autorizace podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Vlastní hodnocení pak provádí tým 

specialistů zaměřených na jednotlivé 

skupiny organismů. 

Návštěva lokality (viz metodický postup)
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http://www.mzp.cz/cz/autorizovane_osoby_biologicke_hodnoceni

Ukázka: 

http://www.mzp.cz/cz/autorizovane_osoby_biologicke_hodnoceni

