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EIA – Environmental Impact 

Assessment

=

Hodnocení/posuzování vlivů na 

životní prostředí

Proces, při kterém se vybrané 

lidské aktivity komplexně hodnotí 

z hlediska životního prostředí

„Komplexně ? Co to znamená?“

zhodnocení ekologického, 

ekonomického a sociálního vlivu vybraných 

lidských činností na životní prostředí
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Koncepce/strategie udržitelného rozvoje vychází z toho, 

že „rozvoj“, tedy vývoj kladným, žádoucím směrem k 

lepšímu stavu, je základním a všeobecně přijatým 

společenským cílem. Aby však mohl trvat bez závažných krizí 

do daleké budoucnosti, nesmí zanedbat žádný ze svých 

hlavních rozměrů. Nejdůležitější jsou tři:

• EKONOMICKÝ

• SOCIÁLNÍ

• EKOLOGICKÝ (environmentální)

Tři pilíře udržitelnosti
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Udržitelný rozvoj (sustainable development) je v základních definicích 

vymezen na základě mezigenerační rovnosti. 

- v zákoně č.17/1992 Sb., o životním prostředí je trvale udržitelný rozvoj 

definován jako „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 

nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů“.

V rámci zásad udržitelného rozvoje je vhodné rozlišovat dvě dimenze:

 Časová dimenze vyžaduje zodpovědnost a solidaritu mezi různými 

generacemi lidské společnosti. Zjednodušeně řečeno, nechceme žít tak, 

aby „dluhy“ za nás platily naše děti.

 Prostorová dimenze vyžaduje zodpovědnost a solidaritu mezi 

společenstvími lidí v jednotlivých regionech světa. Nechceme žít tak, aby 

byl náš blahobyt zajištěn na úkor kvality života lidí v jiných částech 

světa. 

V praktické rovině regionálního a územního plánování je třeba dbát na to, 

aby probíhal jak ekonomický rozvoj regionů, tak rozvoj jejich sociálních 

podmínek, při současném udržení kvality životního prostředí.

„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“? 

Co to znamená?
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ZÁKON č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

ZÁKLADNÍ POJMY

§2

Životní prostředí

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, 

voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

§3

Ekosystém

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se 

vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

§4

Ekologická stabilita

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími 

činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

Poznámka:

§5

Únosné zatížení území

Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází 

k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo 

ekologické stability.

§6

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 

nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

§7

Přírodní zdroje

(1) Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může 

využívat k uspokojování svých potřeb.

(2) Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně 

nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje 

spotřebováváním zanikají.
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Problémy životního prostředí I.

Definice environmentálního problému: „Přítomnost patogenní 

nebo jedovaté látky v životním prostředí člověka jako výsledek lidských 

aktivit, které mohou poškodit lidské zdraví“ (IHS, Roterdam 1999)

• vysoká úroveň znečištění podzemních a povrchových vod,  

nedostatečné čištění odpadních vod, nepřiměřené odvodňování a 

používání agrochemikálií, nevhodné průmyslové technologie ...

• vysoká úroveň znečištění ovzduší (doprava, průmysl, spalování 

fosilních paliv, ....

• toxické a nebezpečné odpady nevhodně skladované (staré zátěže ....

• vysoká úroveň hlukové zátěže

• …

Příklady:

Problémy životního prostředí II.

Sociální problémy jako součást životního prostředí člověka

• chudoba

• kriminalita a násilí

• diskriminace

• sociální izolovanost

• špatné fyzické zdraví

• špatné duševní zdraví

• …

Příklady:

Sociální ekologie
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„už staří Řekové …“

Platón, 427-347 př.n.l.

Údajně již Platón věděl, že vykácení lesů na svazích 

je hlavní příčinou následné půdní eroze a vyschnutí 

pramenů.

Georg Perkins Marsh, 1801 – 1882 (právník, diplomat a filosof)

„Lidé a příroda“ (Man and Nature, 1864) – jako 

první autor upozornil na skutečnost, že přírodní 

zdroje nejsou nevyčerpatelné.

ZÁJEM O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - stručný 

historický přehled:

Aldo Leopold (1887 – 1948)

Americký lesník, spisovatel a environmentalista 

Aldo Leopold výrazně přispěl k popularizaci 

citlivého přístupu k přírodě a ochraně přírodních 

zdrojů.

„The Sandy Almanach“ (1949) – česky Zápisky z 

chatrče.

Syn německých přistěhovalců na rozdíl od většiny svých tehdejších kolegů 

nechápal les jen jako porost dřevin určených k hospodářskému využití, 

ale stal se průkopníkem praktické ochrany přírody a autorem klasické etiky 

Země. Byl jedním ze čtyř zakladatelů americké Společnosti pro divočinu 

(Wilderness Society) a autorem kultovní knihy „Zápisky z chatrče“. V ní 

působivě popsal kouzlo a hodnotu přírody ponechané „jen tak“, i škody, 

které bezohlednost člověka krajině působí.



8

Fairfield Osborn wrote „Our Plundered Planet“, and when published in 1948 it 

became very influential in the early Environmental movement and helped spur a 

Malthusian revival in 1950s and 60s. He is also remembered for being an early 

opponent of synthetic pesticide use, for producing several films dealing with 

endangered species, flood control and water resources, as well as for his second 

book, The Limits of the Earth (1953), and a collection of short essays he edited 

under the title of Our Crowded Planet (1962).

F. Osborn (1887 – 1969) „Our Plundered Planet“ 

(1948) – „Naše vyloupená planeta“.

Osborn: „Náš život je v ekonomicky rozvinutých 

společnostech možný jen díky čtyřem faktorům:“

 voda

 půda

 rostliny

 živočichové

Podpora vědeckých institucí a mezinárodních 

projektů

Co dělá „svět“ pro záchranu?

Tvorba zákonných opatření na ochranu životního prostředí

Mezinárodní dohody a úmluvy

Vznik nových nevládních organizací zabývajících se 

problematikou životního prostředí

EIA
Environmental Impact Assessment
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EIA – Environmental Impact Assessment

= posuzování vlivů na životní prostředí

Trocha historie
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ILUZE RŮSTU

Ekonomický růst je většinou ekonomů vydáván za jedině možnou 

cestu k řešení tíživých environmentálních problémů.

Jinými slovy: „Je třeba vyrábět více, mají-li se napravit škody 

způsobené výrobou“.

• 60. léta – lidstvo si 

uvědomuje zhoršování 

životního prostředí

• 1969 – zákon o životním 

prostředí v USA 

• 1991 – přijetí mezinárodní 

konvence v Espoo
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Vznik nových nevládních organizací zabývajících 

se problematikou životního prostředí

Chtěj do toho taky 
mluvit …

1991 Espoo – Finsko

• Přijata konvence Evropské 
hospodářské komise při 
OSN: „Konvence o 
hodnocení vlivů na životní 
prostředí přesahující 
hranice státu“ (EIA in 
transboundary context)

• Konvenci podepsalo 30 států

• Česká republika se připojila 

v roce 1991
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Zákon č.100/2001 Sb.

Od 1.4. 2015 byl původní zákon 

č. 100/2001 Sb. novelizován 

zákonem č. 39/2015 Sb.
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100/2001 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 20. února 2001 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

Změna: 93/2004 Sb. 

Změna: 163/2006 Sb. 

Změna: 186/2006 Sb. 

Změna: 216/2007 Sb. 

Změna: 124/2008 Sb. 

Změna: 436/2009 Sb. 

Změna: 223/2009 Sb. 

Změna: 227/2009 Sb. 

Změna: 38/2012 Sb. 

Změna: 85/2012 Sb. 

Změna: 167/2012 Sb. 

Změna: 350/2012 Sb. 

Změna: 39/2015 Sb.

Poslední změna

Hlavním cílem EIA je:

• Porovnání výhod a nevýhod možných variant řešení

• Výběr optimální varianty

• Navržení souboru opatření a podmínek, které 

minimalizují možné negativní vlivy záměru

• Zapojení veřejnosti do procesu hodnocení

• Vytváření předpokladů pro přistoupení k mezinárodním 

úmluvám k plnění závazků z nich vyplývajících

• Předcházení ekologickým škodám

• Předcházení nehospodárnému vynakládání finančních 

prostředků na projekty nerealizovaných staveb

• Komplexní pohled na životní prostředí
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Zapojení veřejnosti do procesu hodnocení

Zhodnocení 

ekologického, 

ekonomického a 

sociálního vlivu 

činnosti na  životní 

prostředí

Doporučení 

společensky a 

ekologicky 

nejpřijatelnější 

varianty řešení

Co je tedy na EIA 

nejdůležitější ?

„Co se bude posuzovat?“

Předmět posuzování:

… stavby, činnosti, technologie a jejich změny pokud má být 

zvýšena kapacita nebo rozsah o 25% a více nebo pokud se 

významně mění technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a 

pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
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„Ale co konkrétně a jak se to určí?“

Potřebuji „EIA“?
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Potřebuji „EIA“?

Potřebuji „EIA“?
Počet vrakovišť v ČR v r. 2014: 580

SR v r. 2014:  35
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• Konkrétní záměry jsou taxativně vyjmenovány v 

příloze k zákonu č. 100/2001 Sb.

• Jsou rozděleny do dvou kategorií:

- kategorie I. vždy podléhá posouzení

- kategorie II. nutné  zjišťovací řízení

• Je také určeno, které záměry spadají do kompetence 

Ministerstva životního prostředí a které do 

kompetence krajských úřadů (okresní úřady zanikly; 

dnes „obce s rozšířenou pravomocí“ – tzv. „malé 

okresy“)

Konkrétní záměry jsou 

taxativně vyjmenovány v 

příloze k zákonu č. 100/2001 Sb.
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KATEGORIE I. (záměry vždy podléhající posouzení)

1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha

1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi 
povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody přesahuje 100 
mil. m3 za rok, nebo pokud se převádí množství vody nad 2 000 mil. m3 
za rok, které přesahuje 5% průměrného ročního odtoku v místě odběru

1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v 
objemu od 10 mil. m3/rok

1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci 
vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo 
akumulované vody přesahuje 10 mil. m3

1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 100 tis. ekvivalentních obyvatel a 
kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel

1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících 
odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní 
úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 50 ha

1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek        
(1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (ZMĚNA od 1.4.2015 )

1.8 Kafilerie

1.1. Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše nad 25 ha
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1.4. Přehrady a nádrže, jestliže objem zadržované vody přesahuje 10 mil.m3

1.7. Chov hodpodářských zvířat s kapacitou od 180 VDJ (a 500kg)

Změna (novela zákonem č. 39/2015 Sb.

1.7. Zařízení k intenzívnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než:

a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice

b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo

c) 900 místy pro prasnice
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2.1. Těžba ropy v množství nad 50t/den a zemního plynu nad 50.000 m3

2.1. Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo 

změna stávajícího
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2.1. Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo 

změna stávajícího

2.1. Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo 

změna stávajícího
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3.2. Zařízení s jadernými reaktory

7.7. Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s 

kapacitou nad 100tis tun.
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KATEGORIE II.  (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o 
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo 
garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2.

10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.

10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 
cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle 
zvláštních právních předpisů.

10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.

10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související 
zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů.12)

10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše 
nad 1 ha.

10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 
ubytovaných.

10.15 Stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech 
této přílohy a nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, 
které mohou závažným způsobem změnit vybrané typy přírodních 
stanovišť v národních parcích, rezervacích, národních přírodních 
památkách a chráněných krajinných oblastech, jež jsou uvedeny v 
příloze č. 7 k tomuto zákonu, a charakteristiky krajiny, které mají velký 
význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny uvedené v 
příloze č. 8 k tomuto zákonu.
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1.5. Zařízení k intenzívnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 

dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)(záměry 

neuvedené v kategorii I.)

Původně:

1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (l 

dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

Změna (novela zákonem č. 39/2015 Sb.

10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové 
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se 
zastavěnou plochou nad 1000 m2.
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10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny

10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 

cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle 

zvláštních právních předpisů
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10.5 Skladování železného šrotu včetně vrakovišť nad 1.000 t

Nyní již víme, do které 

kategorie záměr spadá  ...

A co s tím dál?
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SEDM  ZÁKLADNÍCH   KROKŮ   EIA

1. Předběžné projednání

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Stanovisko

1. Předběžné projednání

• Oznamovatel může ještě před předložením oznámení projednat 

záměr s příslušným úřadem. Ten mu poskytne informace o životním 

prostředí.
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Předběžné projednání

Pod předběžným projednáním se rozumí komunikace mezi investorem – budoucím 

oznamovatelem a příslušným úřadem, nebo dotčenými úřady před vypracováním a 

podáním oznámení. Pro oznamovatele je to nepovinný krok, který mu však může 

pomoct zorientovat se v procesu posuzování, vyjasnit požadavky příslušných a 

dotčených orgánu a samozřejmě tím zrychlit celý proces. 

Pro úřady je tento krok povinností, podle paragrafu 15 zákona, aby s 

oznamovatelem jeho záměr projednal. Příslušný úřad, který již má zkušenosti s 

posuzováním, dokáže posoudit lépe než oznamovatel, do jaké kategorie 

posuzování (povinné nebo nepovinné) bude spadat záměr a jaké konflikty v 

dotčeném území může vyvolat. Pro tuto fázi nejsou dány žádné časové lhůty.

Projednání záměru s odborem životního prostředí (Krajské úřady, odbor OP a 

EIA, v Praze Magistrát hlavního města), případně s Ministerstvem životního 

prostředí ČR. Povinnost projednat s oznamovatelem příslušný záměr vyplývá pro 

příslušný úřad z § 15 zákona. 

http://portal.cenia.cz/eiasea/urednici
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2. Oznámení
• Oznamovatel předloží příslušnému úřadu oznámení, jehož náležitosti 

jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona. 

• Úřad rozešle oznámení dotčeným správním úřadům, které se mohou 
vyjádřit do 15 dnů od doručení. Současně zajistí příslušný úřad 
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce, na Internetu a 
v místním tisku.

Předložení oznámení

Investor (dle znění zákona oznamovatel) předloží příslušnému orgánu už 

vypracované oznámení. Oznámení musí být už kompletní, vypracováno dle přílohy č. 

3 zákona o posuzování vlivů. Oznámení je potřebné je potřebné i u činnosti, která 

podléhá povinnému posuzování.

Povinností příslušného úřadu je do dnů 7 prozkoumat oznámení a v případě, že:

- nesplňuje všechny náležitosti, vrátí oznámení investorovi (proces se nezačne, resp. 

začne až od doručení kompletního oznámení)

- splňuje všechny náležitosti, doručí oznámení dotčeným úřadům

- informovat veřejnost v místě obvyklým způsobem (jeho povinností je také zveřejnit 

kde a kdy je možné do něj nahlídnout a udělat kopie nebo výpisy)

- zveřejnit alespoň textovou část oznámení na internetu

Příslušný úřad většinou požaduje od investora více kopií, podle počtu dotčených 

úřadů a požaduje také elektronickou formu dokumentu.

Dotčené úřady, od přijetí oznámení musí:

• do 15 dnů vyjádřit k oznámení. Tato lhůta platí také pro vyjádření připomínek 

veřejnosti.

• zprostředkovat zveřejnění dokumentu na svých úřadech nebo stránkách a 

informovat o tom příslušný orgán.

Pro veřejnost platí doba na vyjádření 20 dní, v případě, že se příslušný úřad 

rozhodne, že oznámení má všechny náležitosti dokumentace, lhůta na 

připomínkování se prodlužuje na 30 dní. 
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Příl.3 - Náležitosti oznámení

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

2. IČ

3. Sídlo (bydliště)

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

2. Kapacita (rozsah) záměru

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 

a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat.

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

III.  Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich 

znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému 

použití látek a technologií)

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů

pokračování
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou 

oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

2. Další podstatné informace oznamovatele

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely 

na zpracování oznámení:

Podpis zpracovatele oznámení:

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

pokračování

3. Zjišťovací řízení

• Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné 

uvést do dokumentace. U záměrů kategorie II se zjišťuje, zda záměr 

bude posuzován podle zákona. 

• Písemný závěr rozešle úřad oznamovateli, příslušným správním 

úřadům a zveřejní jej.
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Zjišťovací řízení je ekvivalentem anglického screeningu (screen – prosévat) a 

scopingu (scope – oblast, zjišťovat rozsah). V rámci zjišťovacího řízení teda 

„prosíváme informace“ přes pomyslné environmentální síto, kde se nám „zachytí“ 

pouze vlastnosti, které představují potenciální ohrožení a je potřeba je podrobněji 

zkoumat. U těchto vlastností pak v rámci scopingu zjišťujeme, jak velký rozsah 

působení může být.

Zjišťovací řízení je zahájeno zveřejněním oznámení (teda proces se začíná až v 

momentě, kdy se o něm doví veřejnost a dotčené úřady). Zjišťovací řízení má být 

uzavřeno do 30 dnů, veřejnost má na prostudování a podání připomínek pouze 20 

dní. Povinností úřadu je zjistit zda navrhovaná činnost bude mít významný vliv na 

životní prostředí a jestli postoupí k dalšímu posuzování. Úřady se řídí postupem 

dle přílohy č. 2, kde zhodnotí:

 povahu a rozsah činnosti

 kontrolují, zda záměr nedosahuje limitních hodnot (podle přílohy 1)

 zpracují a posoudí výhrady a stanoviska všech dotčených správních úřadů 

a samosprávních celků

 výhrady veřejnosti

 Různý statut a různá míra ochrany vybraných částí volné přírody 

(stanovené zpravidla zákony nebo mezinárodními úmluvami). 

 Příslušný úřad může požadovat tzv. Biologické 

hodnocení (není povinná součást EIA)



33

 Příslušný úřad (KÚ – odd. OP&EIA) sdělí investorovi kolik vyhotovení musí 

předložit (tištěné vyhotovení) – kolika dotčeným orgánům státní správy (DOSS) 

a DÚSC (dotčený územní samosprávný celek) a DSÚ (dotčený správní úřad) 

bude dokumentace zaslána.

 Dokumentaci platí investor přímo zpracovateli.

 Zpracovatel dokumentace – pověřená osoba (certifikace MŽP)

Důležitá poznámka:

Viz seznam: Přehled nejvýznamnějších dotčených správních orgánů, jejichž činnost souvisí 

podstatně s výstavbou (DOSS) :

dotčený správní úřad (obecní úřad)

dotčený územní samosprávný celek (obec)

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, JEJICHŽ ČINNOST SOUVISÍ 

PODSTATNĚ S VÝSTAVBOU (DSÚ - dotčený správní úřad; DOSS – dotčený orgán státní správy; DÚSC –

dotčený územní samosprávní  celek) 

Orgány státní správy na úseku péče o zdravé životní podmínky a veřejné zdraví 

 humánní hygiena [zákon č. 258/2000 Sb. - § 80 odst. 1 písm. r); § 82 odst. 2 písm. j); § 94 odst. 1] 

 lázeňství [zákon č. 164/2001 Sb. - § 37; § 38] 

 veterinární hygiena [zákon č. 166/1999 Sb. - § 49 odst. 1 písm. i) a j); § 56 odst. 1; § 76 odst. 1; § 77a] 

Orgány státní správy na úseku péče o přírodní složky životního prostředí 

 posuzování vlivu na životní prostředí [EIA – zákon č. 100/2001 Sb.; OS - § 10i; § 21 písm. k); § 22 písm. d)] 

 příroda a krajina (zákon č. 114/1992 Sb.; obecně § 77 odst. 2 písm. j); § 77a odst. 3 písm. y); § 78; § 79 odst. 3 písm. u); §

90 odst. 1; § 67; OS - § 70) 

 krajinný ráz [KR - § 12] 

 kácení dřevin rostoucích mimo les [KDř - § 8] 

 výjimky z chráněných území a lokalit[ZChÚ - § 44; § 45a an.] 

 výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů fauny a flóry [ZChDF+F § 56 a 57] 

 zemědělský půdní fond [ZPF – zákon č. 334/1992 Sb. - § 5 odst. 2; § 5 odst. 3; § 15 písm. d); § 17 písm. a); § 17a písm. a); 

§ 18 odst. 1; § 21 odst. 2] 

 pozemkové úpravy [zákon č. 139/2002 Sb. - § 2; § 20 odst. 1 písm. d)] 



34

 lesy [zákon č. 289/1995 Sb. - § 14 odst. 2; § 48 odst. 2 písm. b) a c); § 48a odst. 1 písm. a) až c); § 49 odst. 3 písm. c); §

58 odst. 2] 

 ovzduší [zákon č. 201/2012 Sb. - § 11 odst. 2 písm. c); § 27; § 40 odst. 2; .] 

 vody 

 povrchové a podzemní zdroje [zákon č. 254/2001 Sb. - § 105; § 106 odst. 2; § 107 písm. a); § 107 písm. z); § 108 odst. 2; 

OS § 115 odst. 6 an.] 

 zdroje minerálních vod [zákon č. 164/2001 Sb. - § 37; § 38] 

 nerosty [zákon č. 44/1988 Sb. - § 15 odst. 2; § 18 odst. 1; § 19; § 29 odst. 5; § 33 odst. 8; § 35 odst. 3; zákon č. 62/1988 

Sb. - § 13 odst. 2 a 3; zákon č. 61/1988 - § 10 odst. 10] 

pokračování v příloze

Orgány státní správy na úseku péče o kulturní bohatství 

 státní památková péče [PP – zákon č. 20/1987 Sb. – § 11 odst. 3; § 14 odst. 4; § 28 odst. 2 písm. c), d) a e); § 29 odst. 2 

písm. b) a c); § 44a] 

pokračování

Pokud se v zjišťovacím řízení potvrdila závažnost vlivů a příslušný úřad rozhodl, v 

prospěch dalšího posuzování je povinností oznamovatele vypracovat 

dokumentaci. Na rozdíl od oznámení, dokumentaci musí zpracovat odborník s 

autorizací pro EIA. Tuto okolnost by měl příslušný úřad zdůraznit a také poskytnout 

seznam osob s autorizací. Důvodem je vyšší odborná náročnost na zpracování 

dokumentace.

Zjišťovací řízení (dokončení)
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4. Dokumentace
• Oznamovatel v souladu s přílohou č. 4 zákona zajistí zpracování 

dokumentace.

• Dokumentaci zpracovává oprávněná osoba, příp. pracovní 

skupina, v níž je oprávněná osoba (ta se pod to podepíše)

• Úřad rozešle dokumentaci k vyjádření dotčeným správním úřadům a 

zveřejní jej. Každý se může písemně vyjádřit do 30 dnů od 

zveřejnění informace o dokumentaci.

DOKUMENTACE A JEJÍ NÁLEŽITOSTI

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje 

1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant   
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

II.  Údaje o vstupech

III. Údaje o výstupech

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO  A ŽP

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

F. ZÁVĚR
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Náležitosti dokumentace jsou definovány v zákoně v příloze č. 4. Pro vypracování 

dokumentace není stanovená zákonná lhůta. 

Příslušný úřad je povinen do 10 dnů zveřejnit dokumentaci na internetu (alespoň text) 

a současně zveřejnit, kde je možno nahlídnout do příloh a dalších průvodních 

dokumentů. Dokumentace je odeslána také dotčeným úřadům pro připomínkování. 

Dotčené úřady a veřejnost připomínkují k dokumentaci po dobu 30 dní. Příslušný 

úřad obdrží připomínky, a pokud neshledá nedostatky v dokumentaci, doručí do 40 

dnů kompletní dokumentaci s připomínkami (i ze zjišťovacího řízení) posuzovateli.

 Dokumentaci platí investor přímo zpracovateli.

 Zpracovatel dokumentace – pověřená osoba (certifikace MŽP)

Poznámka:

Z důvodu šíře odborného záběru většinou dokumentaci nezpracovává jedna osoba, ale 

odborný kolektiv (firma, instituce), avšak ve zpracovatelském týmu musí být pověřená osoba 

(zodpovědná). Ostatní členové zpracovatelského týmu jsou v dokumentaci rovněž uvedeni. 

Např.:

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

(k § 50 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany 

živočichů je komplexní 

ochrana jejich stanovišť.

(2) ….

Ad C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ukázka – seznam chráněných  živočichů
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Seznam zvláště chráněných druhů živočichů ČR

Příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se 

provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

Obojživelníci (Amphibia)

Čolek dravý (Triturus carnifex)

Čolek hranatý (Triturus helveticus)

Čolek karpatský (Triturus montandoni)

Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

Skokan ostronosý (Rana arvalis)

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

5. Posudek

• Úřad rozešle posudek 
k vyjádření 
oznamovateli, 
dotčeným správním 
úřadům a zajistí jeho 
zveřejnění. Každý se 
může písemně vyjádřit 
do 30 dnů od 
zveřejnění informace o 
posudku, případně se 
k němu vyjádřit na 
veřejném projednání.

• Zpracování posudku smluvně zajistí příslušný úřad. Posudek 
zpracovává oprávněná osoba na základě dokumentace, 
popřípadě oznámení a všech písemných vyjádření. Náležitosti 
posudku upravuje příloha č. 5 zákona.
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Vypracování posudku

Posuzovatele vybere příslušný úřad ze seznamu autorizovaných osob. Aby bylo 

zaručené opravdu nezávislé posuzování, posuzovatelem nesmí být osoba jakkoliv 

spojena s předcházející dokumentací nebo oznámením. 

Příslušný úřad vyplatí posuzovateli odměnu za vypracování posudku dle platových 

tabulek, a tuto sumu následně požaduje po investorovi. Tímto způsobem se zamezí 

ovlivňování posudku investorem (?).

Zpracovatel posudku v posudku zohledňuje všechny kroky procesu, teda nejen vliv 

záměru samotný. Přihlíží také, jak proběhlo zjišťovací řízení, na jeho nález, ale i 

jakým způsobem byly zohledněny připomínky veřejnosti.

Na zpracování posudku je vymezeno 60 dní. Pokud zpracovatel nejde nedostatky 

v dokumentaci, může jí do 30 dnů vrátit příslušnému úřadu a ten jí vrátí 

oznamovateli k dopracování. Po 60 dnech se vrací dokumentace příslušnému úřadu 

a ten je povinen ho do 5 dnů od doručení zveřejnit. Po dobu 30 dní k dispozici pro 

kohokoliv k nahlédnutí.

Investor musí souhlasit s navrženým posuzovatelem (výše odměny)

Každých pět let obnovovat 

platnost
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Seznam autorizovaných osob. http://portal.cenia.cz/eiasea/osoby/osoby

Posudek 

(1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou 

podle § 19 (dále jen "zpracovatel posudku"). 

(2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace, 

popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku 

jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. 

(3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla 

dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku 

doručena. Tato lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých, případech 

překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů.

(4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů o vlivech 

provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, je povinen tuto 

skutečnost v posudku uvést. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo 

dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování 

posudku. 

(5) Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji 

doplňovat. 

(6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku 

podklady, které byly použity pro zpracování dokumentace a další údaje 

nezbytné pro zpracování posudku, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

obdržel žádost zpracovatele posudku. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje 

1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant   
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

II.  Údaje o vstupech

III. Údaje o výstupech

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO  A ŽP

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

F. ZÁVĚR

Co musí dokumentace obsahovat:

• podrobná informace o navrhované činnosti a její ekonomické, sociální a politické 

zdůvodnění

• zatížení životního prostředí

• ekologická významnost krajiny

• podrobná informace o legislativně vymezených územích (chráněná území, 

ochranná pásma)

• ekologicky významné lokality

• informace o kulturně a historicky významných lokalitách (památková ochrana, 

krajinný ráz)

• informace o ekologické únosnosti krajiny (hodnocení citlivosti jednotlivých složek 

krajiny)

• informace o přesně určených vlivech (záměr má pouze odhadované)

• exaktně formulovat zmírňující opatření

• návrh po-projektových analýz a monitoringu

• vyhodnotit environmentální rizika v případě havárie

• zhodnotit variantní řešení záměru (pokud byly uvedeny)

Co by v dokumentaci nemělo chybět:
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V odůvodněných případech požadovat:

 biologické hodnocení (viz další přednáška)

 hodnocení krajinného rázu (viz další přednáška)

 ….. viz slide: „ přehled nejvýznamnějších dotčených správních orgánů, jejichž 

činnost souvisí podstatně s výstavbou“ 

Impakt a způsoby jeho měření

• Pro odhad změn, které způsobí plánovaná investice v daném území, se vžil 

pojem impakt (vliv, účinek, dopad, působení ). 

• „impakt je změna podmínek prostředí ovlivněných člověkem společenským 

užíváním prostředí, přírodních systémů nebo zdrojů“. 

• Mezinárodní definice impaktu zní: “Impakt je přímý nebo nepřímý efekt 

způsobený navrhovanou činností na životní prostředí, tj. na:

Poznámka :

 zdraví a bezpečnost člověka

 půdu ovzduší, vodu, vzduch, klima, krajinu a historické památky a

stavby,

 interakce mezi uvedenými faktory

 kulturní dědictví a sociálně ekonomické podmínky změněné působením

uvedených faktorů“
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Dopady můžeme rozdělit podle:

 povahy – pozitivní, negativní, přímý, nepřímý, kumulativní, synergický

 mohutnosti

 rozsahu na lokalitě

 významnosti – místní, regionální, globální

 pravděpodobnosti

 časového harmonogramu

 doby trvání – krátkodobé, dlouhodobé, přerušované, spojité

+ sociální a ekonomické impakty

Konec poznámky

6. Veřejné projednání

• Na veřejném projednání se projednává dokumentace a posudek. 
Úřad pořizuje zápis a úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.

• Úřad zašle zápis z veřejného projednání oznamovateli, dotčeným 
správním úřadům a zajistí jeho zveřejnění jej na Internetu.

„NIMBY“ efekt
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ukázka

Veřejné projednání

K veřejnému projednání dochází v závěru procesu EIA. Předpokladem kvalitního 

veřejného projednání je důkladná příprava. Samozřejmostí je zjistit přibližný počet 

účastníků projednávání a jejich znalost problematiky nebo jaká je pravděpodobnost 

schválení činnosti.

Veřejné projednání je svoláno, pokud byly vzneseny připomínky k dokumentaci nebo 

k posudku ze strany veřejnosti a mělo by být závěrečným vyjádřením jejího postoje k 

navrhované činnosti. Projednání nesmí být zaujaté, ani ze strany investora, ani ze 

strany veřejnosti, mělo by být informativní s otevřeným dialogem. Dobrou praxí je 

přítomnost moderátora diskuse, a předem vypracovaný scénář. Může být také 

kombinováno s jinými formami práce s veřejností (s panelovou diskuzí, s konferencí, 

s dotazníky).

Z každého projednání se pořizuje zápis, který by měl být zveřejněn na internetu. 

Zpracovatel posudku se vyjadřuje také k projednání a na základě jeho průběhu může 

změnit své stanovisko. Vyjádření k průběhu projednání doručuje do 10 dnů 

příslušnému úřadu.

Veřejného projednání se musí zúčastnit investor nebo jeho zástupce. Pokud jde o 

oznamovatele záměru, má za povinnost na veřejném projednání informovat o záměru 

a jeho cílech. Na otázky a připomínky týkající se hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví odpovídají zejména zpracovatelé dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí

Pro veřejné projednání také platí časové lhůty. Musí se uskutečnit do 5 dnů od doby 

určené k vyjádření k posudku (teda do 35 dnů od zveřejnění posudku).
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7. Stanovisko

• Úřad zašle stanovsko 
oznamovateli a 
dotčeným správním 
úřadům a zajistí 
zveřejnění stanoviska na 
úřední desce, na 
Internetu a v místním 
tisku.

• Bez stanoviska nelze 
vydat rozhodnutí nebo 
opatření nutná 

k provedení záměru.

• Úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a 
veřejného projednání a uplatněných vyjádření k nim stanovisko.

„NIMBY“ efekt

Závěrečné stanovisko

Finální fází procesu v předprojektové fázi je stanovisko k posouzení vlivů – závěrečné 

stanovisko. Vydává ho na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání. 

Náležitosti stanoviska jsou v příloze č. 6.

Příslušný úřad musí vydat stanovisko do 50 dnů od zveřejnění informace o posudku a 

doručit jej dotčeným úřadům, oznamovateli a zpřístupnit jej veřejnosti.

Zákon stanoví, že stanovisko je nedílným podkladem pro další povolovací proces 

plánované činnosti. Jeho platnost je omezená 5 let od vydání, oznamovatel však 

může zažádat o prodloužení, pokud nedošlo k:

• podstatným změnám realizace záměru

• podstatným změnám podmínek v dotčeném území

• k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových 

technologií využitelných v záměru

Doba 2 let se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení (např. stavební řízení). 

Vydáním závěrečného stanoviska proces posuzování končí.
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Tam jsem měl zahradu!!

„NIMBY“ efekt = Not In My BackYard

Novela zavádí nové pojmy a jejich definice

§ 3 odst. g) navazující řízení je takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle 

zvláštních právních předpisů1a), které povoluje umístění nebo provedení záměru 

posuzovaného podle tohoto zákona

§ 3 odst. h) veřejnost je jedna nebo více osob

§ 3 odst. i) dotčená veřejnost je 

1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve 

svých právech nebo povinnostech

2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle 

zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž 

hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před 

dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem 

vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob 

(§ 3 odst.j) podporující podpisová listina je listina s podpisy nejméně 200 osob

Závazné stanovisko k ověření změn záměru - § 9a odstavce 4) a 5)

Toto stanovisko je nové. Někdy je označováno též jako verifikační závazné stanovisko orgánu 

EIA, ověřovací závazné stanovisko nebo coherence stamp. Měsíc před zahájením 

navazujícího řízení (např. stavební řízení) je oznamovatel povinen předložit dokumentaci 

pro navazující řízení včetně úplného popisu změn záměru, kterými se nynější záměr liší od 

záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA (dříve podle zrušeného § 10, nyní podle §

9a). Další podrobnosti včetně způsobu, jak napsat popis změn, jsou shrnuty v samostatném 

článku.

(Nová povinnost pro oznamovatele)

Od 1.4. 2015 byl původní zákon č. 100/2001 Sb. novelizován zákonem č. 

39/2015 Sb.
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Ukázky dokumentace, posudku a 

stanoviska

EIA

Environmental Impact Assessment

=

Posuzování vlivů na životní 

prostředí

Proces, při kterém se vybrané 

lidské aktivity komplexně hodnotí 

z hlediska životního prostředí
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SEA

Strategic impact assesment

=

Strategické posuzování vlivů na 

životní prostředí

Proces SEA provádí posuzování koncepcí na 

úrovni celostátní (rozvojové koncepce a 

programy), regionální (územní plány velkých 

územních celků) a místní ( územní plány obcí).

Cílem tohoto procesu je získat objektivní 

a komplexní informace o možném vlivu 

strategického plánování na životní 

prostředí.

Formální způsob posouzení SEA určují 

příslušná ustanovení zákona č.100/2001 

Sb., v aktuálním znění. 
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Proces posuzování vlivů koncepcí (SEA) zahrnuje:

• zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a 

nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích 

cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. 

Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů 

obsažených v koncepcích na životní prostředí.

Koncepce nezpracovávají investoři, ale orgány veřejné 

správy (tedy především obce, kraje a ministerstva). 

Zapojení veřejnosti do procesu SEA je nezbytné stejně jako 

u posuzování vlivů jednotlivých staveb na životní prostředí, a 

probíhá v rámci samotného projednávání dané koncepce. 

Koncepce rozvoje silniční sítě v ČR
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Vláda schválila 24.8.2016 seznam devíti dopravních staveb, pro které nebude 

nutné opakovat celý proces posuzování dopadu na životní prostředí (EIA). Kabinet 

již v červnu přijal zákon, který u vybraných staveb umožní pokračovat v přípravě 

bez potřeby opakovat proces EIA. Nyní kabinet definoval, o které stavby jde.

Seznam prioritních dopravních staveb:

D3 Obchvat Českých Budějovic(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II 

Hodějovice - Třebonín)

D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, 

obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)

D48 Frýdek Místek, obchvat

D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)

D49 Hulín - Fryšták

D55 Otrokovice, obchvat JV část

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

D1 0136 Říkovice - Přerov

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
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D3 Obchvat Českých Budějovic(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)

D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí -

Řevničov)

D48 Frýdek Místek, obchvat

D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)

D49 Hulín - Fryšták

D55 Otrokovice, obchvat JV část

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

D1 0136 Říkovice - Přerov

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Vláda schválila 24.8.2016 seznam devíti dopravních staveb, pro které nebude nutné opakovat celý proces posuzování dopadu na životní prostředí (EIA). Kabinet již v červnu přijal z

Seznam prioritních dopravních staveb:

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce, které 

stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v 

příloze č. 1 zákona, zpracovávané v oblasti:

• zemědělství, 

• lesního hospodářství, 

• myslivosti, 

• rybářství, 

• nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 

• energetiky, 

• průmyslu, 

• dopravy, 

• odpadového hospodářství, 

• telekomunikací, 

• cestovního ruchu, 

• územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí 
včetně ochrany přírody,

http://www.enviweb.cz/eslovnik/186
http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
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Dále pak koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný 

vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále 

koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských 

společenství; 

tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno 

územním obvodem více než jedné obce. Pokud je dotčené území tvořeno 

územním obvodem pouze jedné obce, nebo pokud se jedná o změnu 

koncepce, podléhají tyto koncepce posouzení v případě, že se tak stanoví 

ve zjišťovacím řízení.

• Výsledkem procesu SEA je zjištění a 

zhodnocení negativních důsledků určitého 

programu, politiky či plánu, na jehož základě 

může dojít k realizaci konkrétních staveb nebo 

jiných záměrů. Při posuzování koncepcí se 

prověřují a nalézají nejšetrnější a nejúčinnější 

varianty jejich provádění. Zkoumají se a 

stanovují opatření k předcházení, vyloučení, 

případně kompenzaci nepříznivých vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví. 
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Státní energetická koncepce

Státní energetická koncepce byla schválena vládou ČR dne 10. 3. 2004. Koncepce 

definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní 

realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030.

Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, říjen 2009

Posuzují se:

• koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 

č. 1 zákona o posuzování vlivů (např. Plán hlavních povodí ČR počítající s 

budováním nových přehrad a nádrží) 

• koncepce spolufinancované z prostředků fondů EU 

• koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní 

prostředí, vyplývá ze zvláštních právních předpisů 

Tyto nové koncepce se posoudí:

- vždy, pokud jejich realizace závažně ovlivní území více než jedné obce, 

- stanoví-li tak zjišťovací řízení, pokud se jejich realizace dotkne územního obvodu 

jedné obce.

Neposuzují se:

- koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu 

- koncepce pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a 

bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku 

osob finanční a rozpočtové koncepce
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http://www.cenia.cz/

http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp
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O peníze jde vždycky až v první řadě !
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Orgány státní správy na úseku infrastruktury 

 dopravní 

 pozemní komunikace [zákon č. 13/1997 Sb. – § 31; § 32; § 40 odst. 2 písm. f) a g); § 40 odst. 3 písm. f); § 40 odst. 4 písm. c); 

§ 40 odst. 5; § 44 odst. 1 / zákon č. 361/2000 Sb. – § 124] 

 dráhy [zákon č. 266/1994 Sb. - § 7 odst. 2; § 56 písm. d); § 56a; § 64] 

 letecká doprava [zákon č. 49/1997 Sb. - § 40; § 41 odst. 1; /§ 87 odst. 2 pro vojenská letiště/; § 88 odst. 1 písm. p); § 89 

písm. q); § 95] 

 vnitrozemská vodní doprava [zákon č. 114/1995 Sb. - § 4; § 5 odst. 4] 

 technické 

 vodohospodářské – vodovody a kanalizace [zákon č. 254/2001 Sb. - § 105; § 106 odst. 2; § 107 písm. a); § 107 písm. z); §

108 odst. 2; zákon č. 274/2001 Sb. - § 14 odst. 3] 

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, 

JEJICHŽ ČINNOST SOUVISÍ PODSTATNĚ S VÝSTAVBOU (DSÚ - dotčený 

správní úřad; DOSS – dotčený orgán státní správy; DÚSC – dotčený územní 

samosprávní  celek) 

Příloha – dokončení seznamu správních orgánů

 energetické [zákon č. 458/2001 Sb. - § 16 písm. h); § 46 odst. 12; § 68 odst. 6 a 7; § 69 odst. 3; § 87 odst. 4; § 94 odst. 2; 

§ 96 odst. 1 / zákon č. 406/200 Sb. - § 13 odst. 1; § 13 odst. 2] 

 elektřina 

 plyn 

 teplo 

 ostatní 

 elektronické komunikace [spoje] [zákon č. 127/2005 Sb. - § 28 an., § 101 až 104 (§ 102-OP); § 105 an.] 

 telekomunikace 

 radiokomunikace 

 odpady a znečištění 

 odpady obecné a některé odpady specifické [zákon č. 185/2001 Sb. - § 72 odst. 1 písm. r); § 78 odst. 2 písm. u); § 79 

odst. 1 písm. j)] 

 jaderná energie [zákon č. 18/1997 Sb. - § 3 odst. 2 písm. y)] 

 chemické a nebezpečné látky [zákon č. 19/1997 Sb. - § 1 odst. 2; zákon č. 356/2003 Sb. - § 30 an.] 

 hluk a vibrace [zákon č. 258/2000 Sb. – § 80 odst. 1 písm. r); § 82 odst. 2 písm. j); § 94 odst. 1] 
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Orgány státní správy na úseku požární bezpečností / hasičský záchranný sbor 

 požární bezpečnost [zákon č. 133/1985 Sb. - § 31 odst. 3; § 95; § 99] 

Orgány státní správy na úseku 

 územní ochrany, obrany a bezpečnosti [zákon č. 222/1999 Sb. – § 6, 7, 7a, 8, 29 odst. 2 písm. b), § 43 a § 44] 

 krizového řízení [zákon č. 240/2000 Sb. – § 15] 

 integrovaný záchranný systém [zákon č. 239/2000 Sb. - § 7 odst. 2 písm. h); § 7 odst. 7 písm. j); § 12 odst. 2 písm. i); § 15 

odst. 5; § 33 odst. 1] 

Orgány státní správy na úseku dohledu nad živnostenským podnikáním a inspekcí práce 

 živnostenské podnikání [zákon č. 455/1991 Sb.] 

 inspekce práce [zákon č. 251/2005 Sb. - § 5 odst. 1 písm. i)] 

Orgány státní správy na úseku evidence a správy nemovitostí 

 katastr [zákon č. 344/1992 Sb.] 

 zeměměřictví [zákon č. 200/1994 Sb.] 

 pozemkové úpravy [zákon č. 139/2002 Sb.] 

 státní hranice [zákon č. 312/2001 Sb. - § 8 písm. f); § 17] 

Konec přílohy


