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Environmentální politika 

  Programová koncepční činnost státu na 
úseku ochrany životního prostředí. Není 
výsledkem činnosti pouze státu (vlády), ale 
výsledkem aktivity celého sociálního a 
hospodářského systému (nevládní 
organizace, hospodářské a jiné subjekty)  

 

 

 



 Základem je souhrn představ a aktivit 

různých subjektů politického systému o 

vážnosti ekologických problémů, o 

prioritách a způsobech řešení ochrany 

životního prostředí, šetrného hospodaření 

s přírodními zdroji a jejich ochrany. 



Evropská unie a ŽP 



I) Evropská unie 

 Tři pilíře 

 tři Evropská společenství  

 Evropské společenství uhlí a oceli – vznik 1952, Pařížská 

smlouva 

 Euratom – 1957, Římské smlouvy, jaderná energie 

 Evropské hospodářské společenství – 1957, Římské 

smlouvy, širší hospodářská spolupráce 

 společná zahraniční politika a obrana 

 spolupráce ve věcech justice a vnitřních věcí 

 



Pařížská smlouva 

 zakládající smlouvou ESUO. Smlouva 

byla podepsána 18. dubna 1951 šesti 

státy a vstoupila v platnost 23. července 

1952.  

 Její platnost vypršela po 50 letech, tedy 

23. července 2002 a celá agenda ESUO 

byla následně na základě Smlouvy z Nice 

převedena na Evropské společenství. 



Euratom  

 Evropské společenství pro atomovou energii 

bylo založeno 1957 v Římě na základě 

Římských smluv. Přestože je Euratom 

samostatným celkem, je plně integrován do 

Evropské unie.  

 Hlavní úkolem Euratomu je: „přispět ke zvýšení 

životní úrovně v členských státech a k rozvoji 

vztahů s ostatními zeměmi vytvořením 

podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a 

růst jaderného průmyslu“.  



Dalšími úkoly jsou například: 

 investice do jaderného průmyslu 

 spolupráce ve výzkumu a vývoji 

 ochrana zdraví 

 společný jaderný trh 

 spolupráce při nakládání s jaderným 

palivem 

 společný postup vůči třetím zemím 

 

 



Římské smlouvy 

 souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly 

podepsány v Římě 1957: smlouvu zakládající 

Evropské hospodářské společenství (EHS) a 

smlouvu zakládající Evropské společenství pro 

atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v 

platnost 1. ledna 1958. Signatářské státy v roce 

1957 byly: Francie, Spolková republika 

Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a 

Nizozemsko. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko


II) Hlavní orgány ES a jejich 

role v ochraně ŽP 
 Rada Evropské unie (Rada ministrů) 

 Hlavní zákonodárný orgán EU, složení se mění podle projednávaného 
tématu, Zasedání Rady ohledně ŽP je 2 - 4x ročně.  

 Evropská rada (Evropský summit) 
 Vrcholný politický orgán EU, hlavy států a vlád Společenství + 

předseda Komise a Parlamentu. Vydává obecná rozhodnutí k rozvoji 
ES – např. přijala Strategii udržitelného rozvoje EU (2001, Göteborg) 

 Evropský parlament 
 Konzultace a spolupráce s Radou 

 Evropská komise 
 Výkonný orgán, navrhuje právní předpisy ES, správce politik, programů 

a rozpočtu 

 Evropský soudní dvůr 
 Výkonný orgán, „strážce smlouvy“, trestá porušování komunitárního 

práva – i v oblasti ŽP 



III) Vývoj politiky ŽP v Evropě  

 1957 Římské smlouvy  zřízení EHS, žádná koncepce 
ochrany ŽP 

 1973 První akční program pro ŽP (inspirován konferencí o 
ŽP ve Stockholmu)  

 1982 – 1986 Třetí akční program - integrace politiky ŽP do 
řízení ostatních oblastí politiky ES 

 1987 Jednotný evropský pakt  začlenění kapitoly „Životní 
prostředí“ do Římské smlouvy 

 1992 Maastrichtská smlouva  trvale udržitelný růst a 
princip předběžné opatrnosti  

 1993 Pátý akční program – „Směrem k udržitelnosti“ 

 2001 – 2010 Šestý akční program: „Životní prostředí 2010: 
naše budoucnost, naše volba“ 

 



Životní prostředí 2010: Naše 

budoucnost, naše volba 

 Šestý akční program – základní kámen 

ekologické politiky EU 

 Priority 

 Boj se změnami klimatu a s globálním oteplováním 

 Ochrana přírodního prostředí, volně žijících zvířat a 

planě rostoucích rostlin 

 Řešení ekologických a zdravotních otázek 

 Ochrana přírodních zdrojů a nakládání s odpady 



Úkoly Evropské komise na poli ŽP 

v rámci 6. akčního programu 

 Zajistit 

 aby zákony nebyly pouze schvalovány, ale i prováděny 

 aby se při formulaci všech příslušných politik EU braly v 

úvahu dopady těchto politik na ŽP 

 aby do řešení ekologických problémů byla aktivně 

zapojena i podnikatelská sféra a spotřebitelé  



 aby lidé měli přístup k informacím, jež 

potřebují k tomu, aby se mohli chovat šetrně k 

ŽP 

 aby se zvýšilo povědomí o tom, jak velký 

význam má rozumné nakládání s půdou, 

které umožňuje zachovat přírodní prostředí a 

ráz krajiny a minimalizovat znečištění 

pocházející z měst  

 



IV) Politika ŽP v EU 

 Patří mezi politiky sdílené – tj. členské státy 
mohou vydávat legislativu za předpokladu, že 
tak již neučinila Unie 
 Výlučné (společná obchodní politika, celní sazebník, 

měnová politika… 

 Doplňující (zaměstnanost, vzdělávání a školství, věda 
a výzkum kultura…) 



 Základní myšlenka – trvale udržitelný 
rozvoj 

 LIFE+ – finanční nástroj pro ŽP 

 Rámcový program vědecko-výzkumného 
rozvoje 

 Evropská agentura pro ŽP (EEA, zal. 
1990) 

 



 Program se skládá ze tří částí nazvaných 

„LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE+ 

Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a 

„LIFE+ Informace a komunikace“.  

 Financování je realizováno na základě 2 

víceletých centrálních programů, které určují 

zásadní cíle, priority, oblasti a typy činností, ale 

také očekávané výsledky i případnou maximální 

míru dofinancování. 



Evropská agentura pro ŽP 

(European Environment Agency) 

 Specializovaná agentura EU zaměřená na poskytování 
spolehlivých a nezávislých informací o ŽP, sídlo v Kodani 

 Vznik: 1990 nařízení k založení, 1993 vstoupilo v platnost, 
1994 začala pracovat  

 Cíl: zkvalitnění monitoringu implementace práva ŽP ES 

 Klienti:  
 všichni, kdo jsou zapojeni do přípravy, přijímání, provádění nebo 

vyhodnocování politik v oblasti ŽP (tj. Evropská komise, Evr. 
parlament, Rada EU a členské státy EEA)  

 Veřejnost (podnikatelé, akademické kruhy, nevládní organizace, 
občanská hnutí atd.) 

 Členové: EU + Bulharsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 
Rumunsko a Turecko 

 

 

 



EEA – Evropská agentura pro ŽP 

 Aktivity EEA 

 Vytváření sítě (EIONET) 

 Monitorování a informování (Signály EEA) 

 Referenční centrum (harmonizace metod získávání dat, jednotná 
kritéria pro hodnocení stavu ŽP) 

 Zdroje informací:  

 EIONET – Evropská informační a pozorovací síť pro ŽP, národní 
koordinátoři (AOPK, MŽP) 

 Evr. a mezinárodní organizace (Eurostat, Společné výzkumné 
centrum Evropské komise, Program OSN pro ŽP – UNEP aj.) 

 Evropská tématická střediska – získávání, správa a analýza dat 

 Voda, ovzduší a změny klimatu 

 Ochrana biologické rozmanitosti 

 Hospodaření se zdroji 

 Odpadové hospodářství 

 Suchozemské prostředí 

 Internetové stránky: www.eea.eu.int  

http://www.eea.eu.int/


Klíčové otázky problematiky ŽP v EU 

 Kvalita vod 
 Přeshraniční problém, směrnice týkající se pitné vody a 

komunálních odpadních vod, ochrana proti znečištění podzemních 
vod a mořského pobřeží 

 Kvalita ovzduší 
 Závazné imisní limity pro SO2, Pb, NO2, aj., omezení emisí ze 

spaloven komunálního odpadu, ochrana ozónové vrstvy 
(Monteralský protokol) a omezení emisí skleníkových plynů 
(Kjótský protokol) 

 Nebezpečné látky 
 Společný systém třídění produktů, zavedení systému REACH 

(Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek), 
biotechnologie, režim pro schvalování experimentálního a 
komerčního uvolňování GMO do ŽP  



Klíčové otázky problematiky ŽP v EU 

- pokračování 

 Likvidace odpadů 
 Obecná pravidla skladování a spalování odpadu, konkrétní rezortní 

opatření pro likvidaci olejů, odpadů z papírenského průmyslu a 
zemědělských kalů 

 Začlenění otázek ŽP do dalších oblastí politiky 
EU 
 Posouzení dopadů na ŽP u každého velkého projektu, společná 

pravidla pro ekologické označování produktů, zemědělství, 
rybářství, doprava, energetika… 

 Nové alternativy k legislativě 
 Výhoda dohod oproti legislativě – využito např. při plnění závazků z 

Kjóta či při jednání s Asociací evropských výrobců automobilů o 
limitech emisí výfukových plynů 

 

 



V) Zásady politiky ŽP v EU 

 Stanoveny zejména čl. 174 odst. 2 
Smlouvy o Evropském společenství 

 Nejsou to právně závazná pravidla, 
důležité pro  

 výklad jednotlivých ustanovení  

 stanovení kompetencí příslušných orgánů  

 Rozhodování Soudního dvora 

 Zásady  

 společné celému komunitárnímu právu 

 typické pouze pro právo ŽP  



1) Obecné zásady 

 Zásada subsidiarity (Subsidiarity principle) 
 „rozhodování a zodpovědnost ve veřejných 

záležitostech se má odehrávat na tom nejnižším stupni 
veřejné správy, který je nejblíže občanům.“ 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan


 Protokol o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality 
 Nadnárodní povaha posuzované otázky 

 Činnost pouze členských států / nečinnost ES by 
významně poškodila zájmy členských států. (Např. 
by opatření přijímaná pouze jednotlivými 
členskými státy omezovala volný trh či narušovala 
soutěž) 

 Činnost na úrovni ES přinese ve srovnání 
s činností na úrovni členských států jasné výhody   

 



 Zásada proporcionality 

 „Činnost společenství nepřekročí rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení cílů této smlouvy“ 

 ES tudíž přijímá předpisy pouze v nezbytné míře, 

dovoluje alternativní způsoby dosažení cílů 

 Směrnice by měly mít přednost před nařízeními a 

rámcové směrnice před podrobnými úpravami 

 Používat spíše nezávazných nástrojů (doporučení, 

dobrovolné kodexy chování, dobrovolné smlouvy 

apod.)  



2) Zvláštní zásady 

 Zásada prevence (Prevention principle) 
 Prevence je vždy účinnější než dodatečná náprava škod 

 Testování výrobků před jejich uvedením na trh, posuzování vlivů na 
ŽP u některých projektů, plánů a programů, opatření k prevenci 
emisí škodlivých látek do ovzduší, vody a půdy… 

 Zásada předběžné opatrnosti (Precautionary 
principle) 
 Lze-li vzhledem k okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí 

nevratného nebo závažného poškození ŽP, nesmí být pochybnosti 
nebo nedostatek důkazů důvodem pro odklad opatření, jež mají 
poškození zabránit.  

 Směrnice o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy, směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění 
– best available techniques 

 



 Zásada „znečišťovatel platí“ (polluter pays 
principle) 
 Znečišťovatel má povinnost převzít odpovědnost za externí 

náklady, jež vznikají v důsledku jeho znečišťujících aktivit  
internalizace externalit 

 Směrnice o skládkách odpadů, navrhovaná směrnice o 
odpovědnosti za škodu na ŽP, ceny v oblasti silniční dopravy 

 Vysoká úroveň ochrany (high level of 
protection) 
 Cíl, k němuž směřuje politika ES v oblasti ŽP 

 Je třeba vzít v úvahu dostupné vědecké a technické údaje a 
podmínky ŽP v různých oblastech ES  

 Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění  



 Zásada náprava škody u zdroje 
(environmental damage should be rectified at 
source)  
 Nepoužívat technologie „na konci výpusti“ (end of 

pipe technologies) 

 

 Zásada integrace 
 Požadavky ochrany ŽP se musí stát součástí 

formulování a realizace ostatních politik ES  

 EIA 



 Ochranná doložka 

 Dovoluje členským státům přijmout 

z environmentálních mimoekonomických důvodů 

dočasná opatření podléhající kontrole Společenství.  

 Předpisy upravující nakládání s chemickými látkami  

 Udržitelný rozvoj 

 Spíš koncepce nebo cíl 

 Strategie udržitelného rozvoje EU 



VI) Legislativa ES v oblasti ŽP 

 Prameny práva ŽP v EU 
 Primární 

 Smlouva o založení Evropských společenství (od založení 4x 
novelizována, 2000 Nice) 

 Sekundární 

 Nařízení (regulation) 

 Právní předpis, který má být beze zbytku začleněn do národní 
legislativy 

 Např. většina horizontálních předpisů   

 Směrnice (directive) 

 Závazná svým cílem a závazky, je na členských státech, JAK jich 
docílí 

 Rozhodnutí (decision) 

 Závazné jako celek pro toho, pro koho je určeno 

 Mezinárodní úmluvy 

 



VII) Horizontální předpisy 

Posuzování vlivů na ŽP 
 Posuzování vlivu veřejných a soukromých projektů 

 Posuzování vlivu plánů a programů 

 Zdůraznění principu prevence a předcházení ohrožení ŽP u 
zdroje 

 Výjimky: obrana státu 

 2 skupiny projektů 

 EIA se provádí vždy  

 jen v případě, kdy očekáváme vliv na ŽP – kritéria pro výběr 

  vlivy přímé i nepřímé, identifikovat, popsat a posoudit 

 Vliv na: obyvatelstvo, faunu, flóru, půdu, vodu, ovzduší, klima, 
krajinu, hmotný majetek a kulturní dědictví. Interakce, 
kumulativní vlivy 

 Účast veřejnosti 

 



Integrovaná prevence a omezování 

znečištění 

 Ochrana všech složek ŽP komplexně 

 Definice provozů a aktivit, které směrnici 
podléhají  

 Povinnosti provozovatele 
 Přijmout vhodná preventivní opatření proti znečištění 

použitím nejlepších dostupných technik 

 Provozovat zařízení tak, aby nedocházelo k žádnému 
výraznému znečištění 

 Vyloučit produkci odpadů nebo zajistit jejich recyklaci 

 Energii využívat efektivně 

 Přijmout potřebná opatření k zamezení vzniku nehod a 
omezení jejich účinků 

 Po ukončení provozu přijmout potřebná opatření k vyloučení 
nebezpečí znečištění a uvedení místa v uspokojivý stav 

 

 



 Právo na informace o ŽP 
 Výjimky: ohrožení mezinárodních vztahů a národní obrany, veřejné 

bezpečnosti, obchodní nebo průmyslové tajmenství, důvěrné osobní 
údaje aj.  

 Environmentální řízení a audit 
 Dobrovolná účast v systému EMAS (Eco-management and audit 

scheme) 

 Označování ekologicky šetrných výrobků 
 Dobrovolný systém, napomáhá propagaci, informace pro spotřebitele 

 Finanční nástroj pro ŽP (LIFE) 
 Projekty se mohou ucházet o spolufinancování z prostředků LIFE 

 LIFE – příroda (NATURA) 

 LIFE – životní prostředí (prosazování nových integrovaných metod 
a technik k ochraně ŽP) 

 LIFE – třetí země (Středomořské a Pobaltské země jež nejsou 
kandidátské země, např. Albánie)   

 Evropská agentura ŽP 

 Zprávy o implementaci 
 Sjednocení rozdílných ustanovení směrnic k ochraně ŽP, která se týkají 

zpráv o implementaci – intervaly, údaje (tři roky, tři skupiny – voda, 
ovzduší, odpady  každý rok zpráva) 

 



Politika a legislativa ŽP v ČR 



I) Vývoj environmentální politiky v 

ČR 

 Rozvoj až v druhé polovině 80. let 

 Období socialismu 
 Ochrana přírody 

 Většinou ilegální nebo polooficiální aktivity 
 Ekologický bulletin (Ivan Dejmal) 

 Ekologická společnost, ČSOP 

 1986-88 usnesení vlády k ochraně ŽP, 
příprava tzv. rámcového zákona o ŽP  
nedostatečné a neúčinné pokusy 

 1989 demonstrace v severních Čechách 
podnícené neúnosným stavem ŽP 

 



 1990 vznik MŽP 
 Zpočátku široké kompetence, během 90. let o ně 

přišlo (územní plán, vodní hospodářství) 

 Duhový program – první ucelená vládní ekologická 
politika na našem území 

 1995 – Státní politika ŽP 
 Nepoužívá termín TUR 

 1999 – Nová státní politika ŽP 
 Rozvádí TUR 

 Vychází z ní současná 

 



Současná státní politika ŽP  

(2004-2013) 

 Ochrana klimatického systému Země a 
ovzduší 
 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Podpora zavádění environmentálních technologií do 
průmyslu 

 Podpora efektivnějších a čistších forem dopravy 

 Snížení emisí skleníkových plynů 

 1994 – Národní klimatický program ČR 

 1999 – Strategie ochrany klimatického systému Země v 
ČR 

 2001 – schválen Kjótský protokol  



 Ochrana krajiny, vod, půdy a nerostného bohatství 
 Územní plánování  zlepšení ŽP ve městech 

 Komplexní management chemických látek a přípravků 
prostřednictvím přípravy nové chemické legislativy 
 REACH 

 Prosazování udržitelné spotřeby a výroby v EU 
 Národní program čistší produkce (2000) 

 



Vývoj legislativy 

 1754 – tereziánský lesní patent  1852 lesní zákon (č. 

25/1852), platil až do 1960! 

 1872 – zákon na ochranu ptactva 

 1956 – zákon o státní ochraně přírody č. 40/1956 Sb. 

 Zejména ochrana chráněných území, vzácných druhů a stromů 

 Nulová opora pro ochranu krajiny 

 Problém vyhlášek na ochranu rostlin (1958) a živočichů (1965) 

 Po r. 1990  

 Vznik MŽP 

 Vznik ČIŽP a Státního fondu ŽP ČR 

 Novelizace nebo vznik celé řady zákonů spojených s ŽP 

 

 



Obecně závazné právní 

předpisy 

 Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy ČR 

 Zákon č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního 
prostředí a její působnosti v ochraně lesa 

 Zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního 
prostředí ČR 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 
prostředí 

 Kdo poskytuje, jak, náležitosti žádosti, kdy nemusí 
poskytnout, poplatky,termíny atd. 

 Zpráva o stavu ŽP v ČR 

 Aarhuská úmluva 



Aarhuská úmluva 

 Mezinárodní smlouva, mezi jejíž hlavní 

pilíře patří: 

 Zpřístupňování informací o životním prostředí 

veřejnosti 

 Aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích 

procesech, týkajících se životního prostředí 

 Zajištění právní ochrany v záležitostech 

životního prostředí 

 



Literatura 

 Kružíková E., Adamová E. a Komárek J.: Právo životního prostředí 
Evropských společenství. Praktický průvodce. Linde, Praha 2003. 

 Hora, J., (ed.): Legislativa EU a ochrana přírody. Česká společnost 
ornitologická, Praha 1998.  

 Internet 

 http://europa.eu.int/pol/env/index_cs.htm - portál EU - část týkající se Životního 
prostředí. Aktuality, tiskové zprávy, přehled právních předpisů, odkazy na důležité 
webové stránky. Základ česky, odkazy většinou v angličtině. 

 http://local.cs.eea.eu.int/ - Stránky Evropské agentury pro životní prostředí.  

 http://www.evropska-unie.cz/cz/ - Oficiální stránky Delegace Evropské komise v 
České republice. 

 http://eu.ihned.cz/index.php?p=H01930 - Internetová podoba Hospodářských 

novin, stránky věnované problematice EU a ŽP. 

 http://ekolist.cz/Evropa.stm - Evropská Unie a životní prostředí. Zpravodajství, 
informace, odkazy. 

 http://www.env.cz/ - Oficiální stránky Ministerstva životního prostředí. Rubrika 

týkající se EU: http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zahranici   

 http://www.nature.cz/ - Stránky Agentury ochrany přírody a krajiny 

 

 

http://europa.eu.int/pol/env/index_cs.htm
http://local.cs.eea.eu.int/
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://eu.ihned.cz/index.php?p=H01930
http://ekolist.cz/Evropa.stm
http://www.env.cz/
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zahranici
http://www.nature.cz/


Legislativa k EIA 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí 



Zákon č. 100/2001 

Sb., o posuzování 

vlivů na životní 

prostředí 



Hierarchie zákona 

 Část 

 Hlava 

 Díl 

 § 

 Odstavec 

 



 Část I Posuzování vlivů na životní 

prostředí 

 HLAVA I. Posuzování vlivů na životní 

prostředí v ČR 

 Díl I Úvodní ustanovení 



§1 – Předmět úpravy 

 (1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství[1]) upravuje posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a 
územních samosprávných celků. 

 

 (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, 
jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

 

 (3) získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, dle zvláštních právních předpisů,1a) 
a přispět tak k  udržitelnému rozvoji.1b) 1a)  

 

[1]) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS). 
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí. Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí. 

 

1a) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1b) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 



Udržitelný rozvoj 

 je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, 

který uvádí v soulad hospodářský a společenský 

pokrok s plnohodnotným zachováním životního 

prostředí.  

 Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří 

zachování životního prostředí dalším generacím 

v co nejméně pozměněné podobě.  



§2 - Rozsah posuzování 

 Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a na 

živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, 

horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima 

a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek 

a kulturní památky 



§3 – Základní pojmy 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v 
příloze č. 1, 

 b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy 
zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy,  

 c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a 
obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno 
provedením záměru nebo koncepce, 

 d) dotčeným územním samosprávným celkem územní 
samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti 
tvoří dotčené území, 



 e) dotčeným správním úřadem správní úřad,2) a ČIŽP, 

 f) příslušným úřadem MŽP (§ 21) nebo orgán kraje 

v přenesené působnosti. 


2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 



Příloha č. 1 



§4 – Předmět posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí 

 (1) Předmětem posuzování podle tohoto 

zákona jsou 

 a) záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii I, 

které podléhají posouzení vždy, 

 b) záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, 

pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení 

podle § 7,  



 c) změny každého záměru uvedeného v 

příloze č. 1, pokud má být zvýšena jeho 

kapacita nebo rozsah o 25 %, 

 d) změny každého záměru uvedeného v 

příloze č. 1, pokud jimi bude dosaženo 

příslušné limitní hodnoty,  

 e) záměry, u nichž se žádá o prodloužení 

platnosti stanoviska.  



§5 – Způsob posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí 

 (1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a 
vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých 
vlivů provedení i neprovedení záměru na životní 
prostředí.  

 (2) Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se 
vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území. 

 (3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní 
prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho 
ukončení. Posuzuje se běžné provozování i možnost 

havárie.4)  
 

4) Například zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o 
některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění zákona č. 258/2000 Sb. 

 



SEDM  ZÁKLADNÍCH   KROKŮ   EIA 

1. Předběžné projednání 

2. Oznámení 

3. Zjišťovací řízení 

4. Dokumentace 

5. Posudek 

6. Veřejné projednání 

7. Stanovisko 



§6 - Oznámení 

 (1) „oznamovatel“ je povinen předložit 

oznámení záměru příslušnému úřadu. 

Pokud je záměr navrhován na území více 

krajů, zasílá oznamovatel oznámení MŽP 

 (2) Oznamovatel je povinen předložit 

oznámení příslušnému úřadu písemně a 

na technickém nosiči dat   



 (3) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle 

odstavce 2, zašle příslušný úřad do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení oznámení 

jeho kopii k vyjádření dotčeným správním 

úřadům a dotčeným územním samosprávným 

celkům. V téže lhůtě zajistí zveřejnění informace 

„Orgán kraje“ v téže lhůtě zašle kopii oznámení 

ministerstvu. 

 (4) Každý může zaslat své písemné vyjádření k 

oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode 

dne zveřejnění informace o oznámení.  



§7 – Zjišťovací řízení 

 (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění 
informací, které je vhodné uvést do 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, 
a to se zřetelem na 
 a) povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru, 

 b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které 
mohou být provedením záměru ovlivněny, 

 c) současný stav poznatků a metody posuzování.  
 

Zjišťovací řízení se zahajuje a provádí na podkladě oznámení, 
vyjádření k němu obdržených a podle hledisek a měřítek uvedených 
v příloze č. 2 



Pokračování - Zjišťovací řízení 

 (2) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad 
nejdéle do 35 dnů ode dne zveřejnění 
oznámení. Zašle jeho písemný závěr 
oznamovateli, dotčeným správním úřadům a 
dotčeným územním samosprávným celkům a v 
téže lhůtě jej zveřejní. 

  
(3) Součástí písemného závěru je souhrnné 
vypořádání všech připomínek obsažených ve 
vyjádřeních. Nedílnou přílohou tohoto závěru 
jsou kopie všech obdržených vyjádření. 

 



 (4) Pokud bylo předloženo oznámení a příslušný úřad 
neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření, může v závěru 
stanovit, že oznámení se považuje za dokumentaci. V 
opačném případě příslušný úřad stanoví, jak je třeba 
oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit 
dokumentaci. 

 5) V závěru může příslušný úřad navrhnout zpracování 
variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, 
kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, 
jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z 
technických hledisek možné.  

 (6) V závěru příslušný úřad stanoví, v jakém počtu mu 
oznamovatel předloží dokumentaci záměru.  

Pokračování - Zjišťovací řízení 



§8 Dokumentace 

 (1) Oznamovatel na základě oznámení, 
vyjádření k oznámení a závěru zjišťovacího 
řízení zajistí zpracování dokumentace v 
písemné podobě v příslušném počtu a v 
elektronické podobě. Viz příloha č. 4.  

 (2) Příslušný úřad dokumentaci do 10 
pracovních dnů, zašle k vyjádření dotčeným 
správním úřadům a dotčeným územním 
samosprávným celkům. V téže lhůtě zajistí 
zveřejnění informace. 

 



 (3) Každý se může vyjádřit písemně do 30 dnů 
od zveřejnění informace o dokumentaci.  

 (4) Pokud dokumentace neobsahuje náležitosti 
na základě tohoto zákona, vrátí ji do 40 dnů 
oznamovateli k doplnění nebo přepracování 
spolu s upřesněním požadovaných náležitostí 
nebo si od něj vyžádá doplňující údaje; jinak ji v 
téže lhůtě spolu s vyjádřeními doručí 
zpracovateli posudku o vlivech záměru na 
životní prostředí. 

 (5) V případě vrácení dokumentace je 
s doplněnou nebo přepracovanou dokumentací 
nakládáno podle odstavce 2.  

Pokračování - Dokumentace 



Konkrétní případ – Modernizace 

trati Nemanice I-Ševětín 

 Biologický průzkum 

 Zoologický průzkum 

 Botanický průzkum 

 Biotopové mapování 

 Fotodokumentace  

 Hluková studie 

 Mapy noc-den 

 Hluk a vibrace 

 Fotodokumentace  

 Mapy s návrhy trati 

 Celková studie 

vodotečí vč. Map 

 + postupy všech prací 



Biologický průzkum 











Ptačí oblasti 



Výstupy k ochranářsky 

významným druhům rostlin 

 Druhy podle kategorií 

Červeného seznamu 

květeny České 

republiky 

 C3 – druh ohrožený 

 C4a – druh vyžadující 

pozornost 

 Hadí mord nízký 

 Jetel kaštanový 

 Jedle bělokorá 

 Ostřice rusá 

 Svízel severní 

 Mák polní 

 Starček potoční 

 Jilm habrolistý 



Druhy invazní 

 Křídlatka japonská 

 Křídlatka sachalinská 

 Trnovník akát 



§9 Posudek 

 (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování 
posudku osobou oprávněnou. 

 (2) Zpracovatel zpracuje posudek na základě 
dokumentace, popřípadě oznámení a všech 
podaných vyjádření k nim. Viz příloha 5. 

 (3) Doba pro zpracování posudku nesmí být 
delší než 60 dnů ode dne, kdy byla 
dokumentace včetně všech obdržených 
vyjádření k ní doručena. Tato lhůta může být 
překročena nejdéle 30 dnů. 



 (4) Pokud si zpracovatel vyžádá dílčí podklady k 
ověření údajů, je povinen tuto skutečnost v 
posudku uvést. 

 (5) Příslušný úřad může do 30 dnů vrátit 
oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování 
nebo doplnění. Zpracovatel posudku nesmí 
posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji 
doplňovat. 

 (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady 
poskytnout zpracovateli posudku veškeré 
podklady, do 5 pracovních dnů.  

Pokračování - Posudek 



 (7) Zpracovatel zašle posudek příslušnému 
úřadu v dohodnutém počtu, termínu a formě. 
Úřad do 10 pracovních dnů zašle oznamovateli, 
dotčeným správním úřadům a dotčeným 
územním samosprávným celkům. V téže lhůtě 
zveřejní posudek.  

 (8) K posudku je každý oprávněn zaslat 
příslušnému úřadu písemné vyjádření do 30 
dnů, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném 
projednání.  

 (9) Pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádření 
k dokumentaci nebo  posudku, zajistí veřejné 
projednání. 

Pokračování - Posudek 





§10 Stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí  

 (1) Příslušný úřad vydá stanovisko do 30 dnů. 

Viz příloha č. 6. 

 (2) Úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů, 

dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům. V téže lhůtě 

zveřejní stanovisko. 

 (3) Stanovisko je odborným podkladem pro 

vydání rozhodnutí. Platnost stanoviska je 2 roky.  

 



 (4) Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí.  

 (5) V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1 

kategorie II a změna záměru podle § 4 odst. 1 

nebudou posuzovány podle tohoto zákona, platí 

ustanovení odstavce 4 obdobně i pro závěr 

zjišťovacího řízení.  

Pokračování - Stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí  



Souhlasné 

stanovisko 



 Hlava II Posuzování vlivů na životní 

prostředí přesahujících hranice ČR  



§ 11 Předmět posuzování vlivů na životní 

prostředí přesahujících hranice České 

republiky  

 (1) Předmětem „mezistátního posuzování“ je  

 a) záměr uvedený v příloze č. 1 a koncepce podle 

tohoto zákona, pokud dotčené území může 

zasahovat  i mimo území ČR, 

 b) záměr uvedený v příloze č. 1 nebo koncepce podle 

tohoto zákona, pokud o takové posuzování „dotčený 

stát“ požádá, 

 c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na 

území jiného státu a které mohou mít závažný vliv na 

životní prostředí na území ČR. 

 



Pokračování - Předmět posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice České republiky  

 (2) Příslušný úřad postupuje při 

mezistátním posuzování ve spolupráci s 

MZV. 

 (3) Orgán kraje je povinen postoupit jeho 

posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že 

se jedná o záměr podle odstavce 1.  



§ 12 Způsob mezistátního posuzování  

 (1) Při mezistátním posuzování se postupuje 

podle hlavy I tohoto zákona. Lhůty pro vyjádření 

při mezistátním posuzování může ministerstvo 

prodloužit až o 30 dnů.  

 (2) Při pochybnostech se postupuje podle 

právních předpisů platných na území státu 

původu, pokud mezinárodní smlouva, nestanoví 

jinak. 

 



 (3) Stát původu a dotčený stát na žádost určí, 
zda bude provedena poprojektová analýza, v 
jakém rozsahu. Poprojektová analýza bude 
zahrnovat pozorování důsledků provedení 
záměru a určení jakéhokoliv nepříznivého vlivu 
přesahujícího státní hranice. Tato lze provádět 
za účelem dosažení těchto cílů: 
 a) monitorování dodržování podmínek stanovených v 

rozhodnutích, 

 b) přezkoumávání vlivů záměru a vypořádat se s 
nejasnostmi vzniklými v průběhu poprojektové 
analýzy, 

 c) ověření předchozích prognóz s cílem využití 
získaných poznatků při provádění obdobných záměrů 
v budoucnosti. 

 



 (4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na 

základě poprojektové analýzy oprávněné 

důvody usuzovat, že zde existuje významný 

nepříznivý vliv přesahující státní hranice, nebo 

pokud byly zjištěny faktory, které by mohly mít 

za následek takovýto vliv, bude okamžitě 

informovat druhý stát. Stát původu a dotčený 

stát po dohodě následně stanoví nezbytná 

opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu.  



§ 13 Mezistátní posuzování záměru 

prováděného na území ČR  

 (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o záměr podle 
§ 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o 
posuzování záměru požádal, zašle do 5 pracovních dnů 
dotčenému státu k vyjádření oznámení spolu s údaji o 
průběhu posuzování a informacemi o navazujících 
rozhodnutích. 

 (2) Pokud vyjádření obsahuje požadavek zúčastnit se 
mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného 
státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho 
dotčeném území. Zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů 
oznamovateli.  



 (3) Ministerstvo do 20 dnů doručí dokumentaci 
dotčenému státu a nabídne mu předběžné 
projednávání. Pokud stát projeví o konzultaci 
zájem, ministerstvo se konzultace zúčastní. 
Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději 
však do 5 dnů ode dne stanovení termínu 
konzultace, o místě a času konzultace 
oznamovatele a jeho prostřednictvím 
zpracovatele dokumentace. Ti jsou pak povinni 
se konzultace rovněž zúčastnit.  



 (4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po 

obdržení vyjádření dotčeného státu toto 

doručí zpracovateli posudku. 

 (5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu 

zapracuje do stanoviska. 

 (6) Ministerstvo je povinno zaslat 

dotčenému státu stanovisko do 15 dnů.  



§ 14 Mezistátní posuzování záměru 

prováděného mimo území ČR  

 (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru, který 
bude prováděn na území státu původu, je povinno do 5 
pracovních dnů po jeho obdržení zveřejnit informaci a 
zašle je dotčeným správním úřadům a dotčeným 
územním samosprávným celkům k vyjádření. 

 (2) K oznámení je každý oprávněn zaslat ministerstvu 
písemné vyjádření do 15 dnů. Ministerstvo všechna 
vyjádření zašle státu původu do 30 dnů ode dne 
zveřejnění informace. 

 (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o 
stavu životního prostředí na dotčeném území ČR do 30 
dnů, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5) 

5) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových 
vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb. 

 



 (4) Pokud ministerstvo obdrželo dokumentaci a 
nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle 
tuto dokumentaci k vyjádření DSÚ a DÚSC a 
zveřejní informaci. 

 (5) Každý je oprávněn k dokumentaci zaslat 
ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů. 
Ministerstvo všechna vyjádření zašle státu 
původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 
o dokumentaci. 

 (7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu 
původu, informaci zveřejní do 15 dnů.  



 Hlava III USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A 

PŘECHODNÁ  

 Díl I Ustanovení společná  

 



§ 15 Předběžné projednání  

 Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou 
povinny projednat s oznamovatelem nebo 
předkladatelem uvažovaný záměr nebo 
koncepci a doporučit mu předběžné projednání 
s dalšími dotčenými správními úřady, dotčenými 
územními samosprávnými celky. Jsou povinny 
na žádost oznamovatele nebo předkladatele mu 
poskytnout informace o životním prostředí podle 
zvláštního právního předpisu.6) 

  
6) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
zákona č. 132/2000 Sb. 

   

 



§ 16 Zveřejnění informací o dokumentech pořízených 

v průběhu posuzování a o veřejných projednáních  

 (1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o 
 a) oznámení, 

 b) místě a času konání veřejného projednání, 

 c) vrácení dokumentace k přepracování nebo 
doplnění, 

 d) dokumentaci, 

 e) posudku, 

 f) oznámení koncepce, 

 g) návrhu koncepce, 

 h) konzultaci při mezistátním posuzování.  



 (2) Příslušný úřad zajistí zveřejnění závěru 

zjišťovacího řízení, stanoviska a stanoviska ke 

koncepci. 

 (3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a 

stanovisek 

 a) na úředních deskách, 

 b) na internetu, a 

 c) nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 

způsobem (tisk, rozhlas apod.).  



 (4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy 

došlo k vyvěšení informace a stanoviska na 

úřední desce dotčeného kraje. DÚSC jsou 

povinny informace a stanoviska vyvěsit na své 

úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. 

 (5) Z informací a stanovisek zveřejňovaných se 

vypouštějí údaje, které nelze podle zvláštních 

právních předpisů5) zveřejňovat.  



§ 17 Veřejné projednání  

 (1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci 
o veřejném projednání nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

 (2) veřejné projednání konalo nejpozději 5 dnů 
po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. 

 (3) Příslušný úřad může ukončit veřejné 
projednání v případě neúčasti oznamovatele 
nebo zpracovatele dokumentace nebo posudku.  

 (4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání 
ukončil, je povinen stanovit místo a čas nového 
veřejného projednání do 5 pracovních dnů.  



 (5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného 
projednání zápis a úplný záznam. 

 (6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis 
z veřejného projednání oznamovateli, 
DSÚ a DÚSC a zveřejnit jej na internetu. 

 (7) Předmětem veřejného projednávání 
nejsou skutečnosti chráněné zvláštními 
právními předpisy.5)  



Zápis z 

veřejného 

projednání 



§18 Náklady spojené s posuzováním vlivů na 

životní prostředí  

 (1) Náklady spojené s posuzováním hradí 
oznamovatel.  

 (2) Náklady spojené s veřejným projednáním a 
zveřejňováním nese příslušný úřad, zvýšené 
náklady s mezistátním posuzováním nese 
ministerstvo. 

 (3) Zpracovateli posudku náleží odměna dle 
obchodního zákoníku, hradí úřad a ten následně 
vyúčtuje částku, do 15 dnů oznamovateli. 
Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku 
zaplatit do 15 dnů.  



§19 Autorizace ke zpracování 

dokumentace a posudku  

 (1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, 

oznámení a vyhodnocení jsou oprávněny jen 

fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. U 

záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I: 

Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 

posuzování vlivů na veřejné zdraví - uděluje a 

odnímá Ministerstvo zdravotnictví. 

 (2) Zpracovatel posudku je povinen posoudit 

dokumentaci objektivně a v plném rozsahu.  

! 



 (3) Podmínkou udělení autorizace je 
bezúhonnost, odborná způsobilost, praxe 
v oboru v délce nejméně 3 let. 

 (4) Odborná způsobilost se prokazuje 

 a) dokladem o ukončeném vysokoškolském 
vzdělání alespoň bakalářského studijního 
programu, a  

 b) dokladem o vykonané zkoušce odborné 
způsobilosti.  



 (5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, 

která nebyla pravomocně odsouzena za trestný 

čin. Bezúhonnost se prokazuje předložením 

dokladu o bezúhonnosti. 

 (6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na 

životní prostředí uděluje a odnímá ministerstvo 

po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. 

 



 (7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. 

 (8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou 
osobu. 

 (9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud 
závažným způsobem nebo opakovaně poruší tento 
zákon. 

 (10) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí autorizace se 
vydává ve správním řízení podle správního řádu.8) 

 

 
8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 



 (11) Rozhodnutí o autorizaci zaniká 
 a) uplynutím doby, na kterou byla vydána, 

 b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace, 

 c) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena. 

 (12) Úplatu spojenou se zkouškou odborné 
způsobilosti ve výši 3 000 Kč uhradí uchazeč o 
tuto zkoušku předem na účet příspěvkové 
organizace nebo organizační složky státu, 
kterou ministerstvo pověřilo zajišťováním 
zkoušky odborné způsobilosti.  



 (13) Ministerstvo stanoví podmínky odborné 
způsobilosti, postup při ověřování a udělování a 
odnímání autorizace. Ministerstvo zdravotnictví 
v dohodě s ministerstvem stanoví podmínky 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů 
na veřejné zdraví, postup při ověřování a 
udělování a odnímání osvědčení. 

 (14) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u 
osoby, která je usazena v jiném členském státě 
EU a na území ČR hodlá dočasně vykonávat 
činnost, pokud prokáže, že 
 a) je státním příslušníkem členského státu EU, 

 b) je oprávněna k výkonu činnosti podle právních 
předpisů jiného členského státu EU.  



 (15) O nesplnění požadavků pro výkon uvedené činnosti 

vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, 

kdy mu byly předloženy úplné doklady o splnění 

podmínek. 

 (16) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 

15, činnost může být vykonávána nejdéle po dobu 1 

roku.  



 Díl II Výkon státní správy v oblasti 

posuzování vlivů na životní prostředí  



§20 

 Státní správu v oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí vykonávají 

 a) ministerstvo, 

 b) orgány kraje.  



§21 
 Ministerstvo 

 a) je ústředním správním úřadem v HVZP, 

 b) vykonává vrchní státní dozor v HVZP, 

 c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v př. č. 1,  

 d) zajišťuje posuzování územního plánu velkého územního celku a 
posuzování koncepcí (v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území 

více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a), 

 e) poskytuje Evropské komisi informace v HVZP, 

 f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí, 

 h) vede evidenci všech posuzování a závěrů zjišťovacích řízení a 
stanovisek, 

 i) uděluje a odnímá autorizaci, 

 j) vede a zveřejňuje seznam držitelů autorizace, 

 k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a 
koncepcí za předchozí kalendářní rok.  
 

8a) Zákon č. 114/1992 Sb. 

 



§22 Orgány kraje 

 Orgány kraje  

 a) zajišťují posuzování záměrů v příloze č. 1,  

 b) zajišťují posuzování územního plánu obce a 

posuzování koncepcí, 

 c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají 

jedno vyhotovení ministerstvu k souhrnné evidenci, 

 d) do konce února každého roku zveřejňují seznam 

posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam 

koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí 

kalendářní rok. 

 



§23 Ostatní společná ustanovení  

 (1) Příslušné úřady jsou povinny dokumenty 

zpřístupnit. 

 (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod 

posuzování, příslušný úřad v posuzování 

nepokračuje a ukončí jej. 

 (3) V případě důvodných pochybností o záměru, 

popřípadě o rozsahu dotčeného území je 

rozhodující vyjádření ministerstva, to musí být 

vydáno nejpozději do 15 dnů.  



 (4) Ministerstvo si může vyhradit posuzování 
záměru nebo koncepce. Může přenést 
posuzování záměru nebo koncepce na orgán 
kraje, pokud to může přispět k rychlosti a 
hospodárnosti posouzení. 

 (5) Dotčeným správním úřadem je z hlediska 
vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo 
zdravotnictví. Ministerstvo je při projednávání 
územně plánovací dokumentace dotčeným 
orgánem státní správy ve smyslu stavebního 
zákona9).  
 

9) Zákon č. 50/1976 Sb. 

 



 (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování 
vlivů na životní prostředí je Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost. 

 (7) Příslušný úřad může upustit od posuzování 
záměru v případě, kdy je provedení záměru 
nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků 
událostí, které závažně a bezprostředně 
ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost 
nebo majetek obyvatelstva.  

 (8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady 
zpracované při posuzování vlivů na životní 
prostředí po dobu 10 let. Po uplynutí této lhůty 
se postupuje podle zvláštních právních 
předpisů.10) 

10) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 (9) Občanské sdružení (ochrana veřejných 
zájmů)11) se stává účastníkem navazujících 
řízení podle zvláštních právních předpisů, pokud 
 a) podala ve lhůtách písemné vyjádření k oznámení, 

dokumentaci nebo posudku, 

 b) příslušný úřad ve svém stanovisku uvedl, že toto 
vyjádření stanoviska zahrnul, a 

 c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení 
nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské 
sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 

 
 

 
11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních 
fondech). Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 

 



 (10) Ministerstvo stanoví způsob a průběh 
veřejného projednání, zveřejňování informací a 
zajištění zpracování posudku. 

 (11) Na území hlavního města Prahy 
 a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu 

kraje, vykonává Magistrát hlavního města Prahy, 

 b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, 
zabezpečuje městská část hlavního města Prahy. 

 (12) Na řízení podle tohoto zákona se 
nevztahuje správní řád.  

 (13) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na 
území evropsky významných lokalit a oblastí 
ochrany ptactva podle zvláštního právního 
předpisu není tímto zákonem dotčeno.  



Podtrženo, sečteno…………… 


