
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 7. 7. 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 4. 8. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Č. D/Z Připomínky Vypořádání 
Obecné 
MZV 1.  Z Obecná připomínka: 

Vzhledem ke stále neukončenému řízení o porušení Smluv 
vedenému proti České republice ze strany Evropské komise 
týkajícímu se EIA (řízení č. 2013/2048) je nezbytné, aby výsledkem 
vypořádání mezirezortního připomínkového řízení bylo takové znění 
zákona č. 100/2001 Sb., které zajistí správnou a úplnou transpozici 
směrnic 2011/92/EU a 2014/52/EU. V rámci připomínkového řízení 
tedy nelze akceptovat jakékoli úpravy oproti navrženému znění, 
které by vedly k oslabení některého z transpozičních ustanovení. 
Případný posun dotčeného řízení do další fáze by měl pro ČR 
závažné negativní důsledky.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
MŽP si je vědomo probíhajícího 
infringementového řízení a rizik s ním spojených. 
Návrh vypořádání připomínek maximálně 
respektuje požadavek na správnou a úplnou 
transpozici obou uvedených směrnic. 

MV 2.  D Obecně: 
Upozorňujeme, že některé novelizační body (např. čl. I bod 43., 99. 
či 102.) jsou obsahově shodné se záměry, které byly vládě 
předloženy v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (viz 

Vysvětleno 
Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předem 
odhadovat vývoj legislativního procesu k novele 
stavebního zákona a určit, která z novel nabyde 
dříve účinnosti, je synchronizace mezi oběma 
novelami velmi problematická. MŽP si je vědomo 
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č.j. OVA 102/16). Doporučujeme vztah těchto konkurenčních návrhů 
vyjasnit. 

určitého prolnutí obou uvedených novel. Na 
základě požadavku LRV byla převážná část 
novelizačních ustanovení v koncepční novele, 
která nesouvisela se zavedením integrovaného 
modelu (integrací procesu EIA do územního 
nebo společného územního a stavebního řízení), 
přesunuta do transpoziční novely. Navzdory 
maximální snaze o oddělení obou novel však 
nebylo možné toto oddělení provést zcela a část 
ustanovení ZPV je novelizována jak v koncepční, 
tak transpoziční novele, neboť změny 
navrhované v koncepční novele již byly navrženy 
tak, aby odpovídaly požadavkům na transpozici. 
Vzhledem k nepředvídatelnosti projednávání 
obou novel není ani v tuto chvíli známo, která z 
novel nabyde účinnosti dříve, a změny, které se 
vyskytují v obou novelách, bude nutné řešit 
následně v závislosti na vývoji legislativního 
procesu k oběma novelám. 

MPO 3.  Z a) Novela obecně neřeší žádný z koncepčních problémů, které 
přinesla předchozí novelizace zákona o EIA (č. 39/2015 Sb.). A 
to přestože komplexní řešení problémů procesu EIA bylo sektoru 
stavebnictví a všem resortům opakovaně přislíbeno s cílem 
zjednodušit a urychlit povolovací proces staveb. Naopak dál 
staví na dnes platné novele č. 39/2015 Sb., která proces EIA 
významně zkomplikovala a povolování záměrů prodloužila. Za 
nezdůvodnitelnou a neobhajitelnou považujeme skutečnost, že 
předkladatel nechal schválit zákon č. 39/2015 Sb., ve chvíli, kdy 
už byla známa nová Směrnice Rady 2014/92 EU, se kterou se 
dnes potýkáme. 

b) Novela nezkracuje dostatečně procesní lhůty tak, aby proces 
EIA proběhl v co nejkratším čase. Novela nemění institut 

Neakceptováno - rozpor 
a) Novelou ZPV, která byla provedena 

zákonem č. 39/2015 Sb., bylo po mnoha 
letech (a to i z pohledu Evropské komise) 
konečně dosaženo správné transpozice 
směrnice EIA. Vzhledem ke skutečnosti, že 
požadavky směrnice EIA se vztahují 
k celému povolovacímu procesu, nikoli jen 
k procesu EIA, obsahuje nyní ZPV úpravu 
navazujících řízení, ve kterých jsou 
požadavky směrnice zajištěny. Všechna tato 
řízení, resp. rozhodnutí v nich vydaná 
k určitému záměru společně představují 
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posudku. MPO dlouhodobě požaduje zrušit institut povinného 
zpracování posudku a navrhuje zpracování posudku pouze 
v odůvodněných a nezbytných případech, což by velmi 
významně zkrátilo dobu trvání procesu EIA. 

c) Novela zpřísňuje problematiku prodlužování platnosti stanoviska 
v neprospěch investorů a nenavrhuje výjimku z procesu EIA tak, 
aby byla v praxi pro vládu využitelná. V návrhu přechodných 
ustanovení novela uplatňuje retroaktivní postup a zásahy do již 
zahájených řízení. 

d) V tomto smyslu tedy transpoziční novela neřeší okruhy 
problémů, které jsou pro hospodářský a investiční rozvoj vč. 
sektoru stavebnictví klíčové, jedná se zejména o pravidla pro 
zapojení dotčené veřejnosti do procesu EIA, o možnost 
opakovaného napadání záměrů z důvodů, které byly v dřívějších 
fázích procesu EIA již uplatněny, celkovou délku proces EIA atd. 
V současné úpravě, na které novela dál staví, jsou tak 
významně posíleny pravomoci veřejnosti i občanských sdružení, 
že se stavby, kde dojde v povolovacím procesu k odvolání a 
žalobám, stanou v rozumném čase neprojednatelnými. 

e) Dalším problémem je kvalita a rozsah závěrečné zprávy RIA, 
která byla pro meziresortní připomínkové řízení poskytnuta. Je 
zřejmé, že dopady nebyly hodnoceny způsobem, který je 
v souladu se závaznými zásadami pro tento proces. Co se týče 
dopadů na podnikatelský sektor, uvádí RIA pouze několik 
pozitivních dopadů a zcela opomíjí dopady negativní – rozšíření 
regulace (posuzování klimatu, biologické rozmanitosti, dopadů 
relevantních nehod a havárií), zpřísnění pravidel pro aktualizaci 
závazných stanovisek atd. RIA není zpracována v potřebném 
rozsahu a kvalitě. Navíc ani nebyla včas součástí materiálu pro 
připomínkovém řízení. RIA byla s omluvou zaslána z MŽP 
dodatečně až dne 14. 7. 2016. Je nutno konstatovat, že kvalita 
RIA je nízká a požadujeme proto zprávu RIA dopracovat. 

povolení ve smyslu směrnice EIA (tzv. 
development consent). Řada koncepčních 
problémů, které MPO uvádí, vyplývá ze 
skutečnosti, že povolovací proces je v ČR 
rozdroben na mnoho různých fází, které 
společně tvoří rámec, ve kterém je záměr 
povolen. Snížení administrativní zátěže, 
urychlení a zefektivnění povolovacího 
procesu proto spočívá nikoli v úpravách 
samotného procesu EIA a požadavků na 
navazující řízení, nýbrž v celkové 
reorganizaci a zjednodušení povolovacího 
procesu. Toto zjednodušení je cílem 
koncepční novely a nikoli novely 
transpoziční, jejímž výhradním cílem je 
zajištění náležité transpozice, příp. další – 
zejména procesní – úpravy procesu EIA 
reflektující dosavadní zkušenosti a praxi 
(jedná se o úpravy související výhradně se 
samotným procesem EIA, který je v ZPV 
upraven, nikoli o úpravy navazujících řízení, 
které jsou upraveny ve zvláštních právních 
předpisech). 

 
b) Dochází k vypuštění možnosti 

připomínkování posudku, čímž se zkracuje 
doba provedení procesu EIA minimálně o 30 
dnů. Rovněž lhůta pro zpracování posudku 
stanovená příslušným úřadem dle 
charakteru záměru bude zpravidla kratší než 
dosavadní maximální, zákonem stanovená 
lhůta. Doba procesu EIA se tak podstatně 
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f) Ke komplexnímu zhodnocení navrhovaných úprav transpoziční 
novely zákona EIA je nezbytné posuzovat navrhované změny 
rovněž v kontextu s návrhem novely zákona EIA spojeného s 
novelou stavebního zákona – aktuální návrh po opakovaném, 
druhém projednání na LRV není k dispozici. Vycházíme však z 
informace, že úpravy zákona EIA, které nesouvisí s novými 
instituty stavebního zákona, jsou součástí transpoziční novely 
zákona EIA, a proto byly z novely stavebního zákona vypuštěny. 
Pokud bychom shledali, že tomu v některých případech není, 
vyhrazujeme si možnost dodatečně uplatnit rovněž připomínky, 
které byly uplatněny v meziresortním připomínkovém řízení 
k zákonu EIA v rámci novely stavebního zákona a byly 
v meziresortním připomínkovém řízení ze strany gestora či 
spolugestora akceptovány, pokud dojde k jejich vypuštění 
z novely stavebního zákona a zároveň nejsou předmětem této 
novely. V této souvislosti požadujeme předložit aktuální verzi 
novely zákona EIA, která je součástí novely stavebního zákona, 
abychom mohli tuto vzájemnou provázanost vyhodnotit. Na 
základě informací, které máme, se to týká např. požadavku na 
omezenou platnost podpisové listiny (úpravy § 9e ZPV), kde 
nadále v souladu s výsledky meziresortního připomínkového 
řízení k novele stavebního zákona trváme na požadavku omezit 
její platnost na 18 měsíců. Nelze však vyloučit, že takových 
případů bude více. 

Tato připomínka je zásadní 

zkracuje. S ohledem na nový požadavek 
revidované směrnice EIA na odborné 
posouzení dokumentace MŽP neuvažuje 
tento zavedený a léty osvědčený institut 
opustit. Rovněž je nutno připomenout, že 
proces EIA tvoří pouze zlomek z celkové 
doby povolovacího procesu. 
 

c) Ke zpřísnění podmínek pro platnost 
stanoviska EIA dochází v návaznosti na 
nové požadavky revidované směrnice EIA. 
V oblasti výjimek z posuzování dochází ke 
značnému rozvolnění oproti stávající úpravě. 
Nutno podotknout, že se jedná o zcela 
ojedinělý a mimořádný postup, jehož cílem 
je zajistit rychlou a účinnou reakci na 
mimořádné, nepředvídatelné události, a 
nikoli umožnit jeho libovolné využití a 
neopodstatněné obcházení požadavků 
směrnice EIA. Návrh je tedy plně pro vládu 
využitelný, avšak jeho uplatnění je vázáno 
na splnění podmínek stanovených směrnicí 
EIA. Přechodná ustanovení byla navržena 
tak, aby maximálně respektovala oprávněné 
zájmy investorů a zároveň zajistila naplnění 
požadavků revidované směrnice EIA. 
 

d) Stávající úprava zapojení dotčené veřejnosti 
reflektuje minimální požadavky směrnice EIA 
a Aarhuské úmluvy a nelze ji proto omezit. 
Možnost opakovaného napadání záměrů je 
důsledkem rozdrobení povolovacího procesu 
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v ČR, který nelze řešit novelou ZPV. 
 

e) RIA bude doplněna o požadované dopady 
na podnikatelské subjekty na základě 
dodatečných konzultací. Doplnění však bylo 
provedeno pouze částečně, neboť na 
probíhající snahy ze strany MŽP o 
konzultace nebyla žádná reakce. Přesto ale 
jsou do RIA doplněny i negativní dopady pro 
podnikatelské subjekty a možné navýšení 
jejich administrativní i finanční náročnosti. 

f) Návrh novely se vždy vytváří na aktuálně 
platné znění. Novela stavebního zákona je 
samozřejmě brána v potaz, nicméně 
vzhledem ke skutečnosti, že nelze předem 
odhadovat vývoj legislativního procesu k 
novele stavebního zákona a určit, která z 
novel nabyde dříve účinnosti, je 
synchronizace mezi oběma novelami velmi 
problematická. MŽP si je vědomo určitého 
prolnutí obou uvedených novel. Na základě 
požadavku LRV byla převážná část 
novelizačních ustanovení v koncepční 
novele, která nesouvisela se zavedením 
integrovaného modelu (integrací procesu 
EIA do územního nebo společného 
územního a stavebního řízení), přesunuta do 
transpoziční novely, a to ve znění, které bylo 
výsledkem MPŘ k novele SZ. Navzdory 
maximální snaze o oddělení obou novel 
však nebylo možné toto oddělení provést 
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zcela a část ustanovení ZPV je novelizována 
jak v koncepční, tak transpoziční novele, 
neboť změny navrhované v koncepční 
novele již byly navrženy tak, aby odpovídaly 
požadavkům na transpozici. Vzhledem k 
nepředvídatelnosti projednávání obou novel 
není ani v tuto chvíli známo, která z novel 
nabyde účinnosti dříve, a změny, které se 
vyskytují v obou novelách, bude nutné řešit 
následně v závislosti na vývoji legislativního 
procesu k oběma novelám. 

MF 4.  D Obecně - doporučujeme v případech, kdy je jedno ustanovení 
novelizováno třeba 7 novelizačními body, spíše uvést celé nové 
znění ustanovení – důvodem je větší přehlednost. 

Akceptováno 
Ustanovení, která jsou novelizována velkým 
množstvím novelizačních bodů, budou uvedena 
celá nově.  

MZe 5.  Z Obecně: 
Návrh novely zákona nemá návaznost na proces plánování v oblasti 
vod a správu povodí. Dobrý stav vodních útvarů je jednou z priorit 
ochrany životního prostředí, jehož nedílnou součástí je voda. 
Požadujeme, aby veškeré záměry byly oznamovány i správci 
povodí, který v rámci zjišťovacího řízení vydá vyjádření z hlediska 
souladu záměru s plány povodí a z hlediska vodního zákona. 
 
Odůvodnění:  
Správci povodí pořizují plány dílčích povodí a spolupracují na 
plánech pro zvládání povodňových rizik. Dále pak spolupracují na 
zpracování vodní bilance, sestavují vodohospodářskou bilanci 
minulého roku, současného a výhledového stavu. Jde tedy o subjekt 
mající o území potřebné znalosti a související relevantní informace, 
které je nezbytné zohledňovat již při zpracovávání vlivu záměru dle 
rozsahu uvedeném v ustanovení § 2 ve znění navrhované novely 
zákona. Tato úprava povede ke snížení nákladů na dokumentace 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Vyjádření správce povodí ve zjišťovacím řízení je 
v praxi zpravidla opatřováno, není proto 
nezbytné měnit text zákona. V případě potřeby 
lze zajistit metodicky. 
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pro územní řízení (souhlas), pokud se již při posuzování z hlediska 
tohoto zákona prokáže, že daný záměr nelze v daném území, 
vzhledem k výše uvedeným hlediskům, umístit (např. vypouštění 
odpadních vod z průmyslové čistírny odpadních vod, výstavby malé 
vodní elektrárny s převodem vody do jiného povodí atd. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

MZe 6.  Z Obecně 
Na rozdíl od autorů hodnocení RIA se domníváme, že předložená 
novela zákona 100/2001 Sb., povede k zvýšení administrativního a 
zejména finančního zatížení investorů u všech záměrů, které budou 
podléhat posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. Za 
nejproblematičtější až neproveditelné považujeme nově navrhované 
sledování vlivu na stav populací a na biologickou diverzitu. K tomuto 
posuzování v novele zákona chybí zmocnění k přijetí prováděcích 
předpisů pro stanovení podrobných a jednotných pravidel. Přijetí 
navržené novely proto v tomto smyslu vnímáme jako velmi 
problematické a nepřínosné k uváděnému cíli. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
Do RIA jsou doplněny i negativní dopady pro 
podnikatelské subjekty a možné zvýšení jejich 
administrativní i finanční náročnosti. 

MZe 7.  Z Obecně 
Důvodová zpráva k předkládané novele zákona uvádí jako hlavní 
důvod změn transpozici tzv. revidované směrnice EIA (Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014). Z 
pohledu této směrnice jsou relevantní pojmy „významný vliv na ŽP“ 
či „významné ovlivnění ŽP“ (výslovně viz Důvodová zpráva k bodu 
17, str. 19), kdežto zákon č. 100/2001 Sb. i jeho navrhovaná novela 
pracují s pojmy „vliv na ŽP“ (např. § 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 4 nebo 
§ 9 odst. 4), „významný vliv na ŽP“ (např. § 3 písm. b), § 5 odst. 1 
nebo § 7 odst. 2). Tyto dva pojmy zákon užívá bez toho, aby mezi 
nimi činil nějaký rozdíl, nestanoví např. kritéria či stupně, které by 
uvedené pojmy významově rozlišovaly. Naopak používá je v 

Vysvětleno 
ZPV mezi pojmy významný vliv a vliv rozlišuje, a 
to nikoli nedůsledně. V případě, že ZPV hovoří o 
vlivech, jedná se zpravidla o druh a charakter 
vlivů, které jsou předmětem zjišťovacího řízení 
nebo procesu EIA (vlivy na faunu a flóru, přímé a 
nepřímé vlivy atd.). Hledisko jejich významnosti 
je pak klíčovým jak ve zjišťovacím řízení (pro 
určení, zdali záměr podléhá procesu EIA), tak v 
procesu EIA (pro stanovení odpovídajících 
opatření k jejich prevenci, minimalizaci, 
vyloučení, zmírnění nebo snížení či opatření 
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podstatě jako synonyma, ač sémanticky i hodnotově mezi nimi 
rozdílu být musí. V důvodové zprávě k novelizačnímu bodu 17 je 
uvedeno, že úprava je „součástí transpozice čl. 3 odst. 1 revidované 
směrnice EIA, který nově požaduje vyhodnocení významných, tedy 
nikoli jakýchkoli, vlivů záměru“. Navrhovaná právní úprava místně 
doplněná o slovo „významný“ ve spojení s posuzovanými vlivy na 
životní prostředí tomu však neodpovídá a je zavádějící. Pojmosloví 
je nutno sjednotit nejen formálně, ale i významově. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

k monitorování).  
 
Revidovaná směrnice EIA v čl. 3 odst. 1: 
„Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným 
způsobem určí, popíše a posoudí v každém 
jednotlivém případě přímé a nepřímé významné 
vlivy záměru…“ 
Významnost vlivů záměru, které má záměr na 
vyjmenované faktory (viz § 2 - obyvatelstvo, 
veřejné zdraví, životní prostředí atd.) se určuje 
v procesu EIA. Zatímco možné významné vlivy, 
předpokládané významné vlivy nebo vlivy 
obecně jsou jakýmisi vstupními údaji, které jsou 
předmětem posuzování, jeho výsledkem je pak 
závěr o významnosti těchto vlivů a důsledky 
s nimi spojené. 

MZe 8.  Z Obecně 
Návrh novely pracuje s pojmy „nepříznivý vliv na ŽP“ (§ 5 odst. 4,, § 
12 odst. 3 a 4, příloha 3 písm. D., příloha 5 a 6) a „negativní vliv na 
ŽP“ (§ 4 odst. 1 písm. b), c) a f), § 9a odst. 5, § 10e odst. 5, § 10g 
odst. 2, § 10h odst. 1 a 2, příloha 2 bod II., příloha 4 část D bod I. a 
IV., příloha 9). Tyto pojmy však evidentně synonymy jsou, je proto 
zbytečné, aby právní úprava pracovala s oběma.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Mezi pojmy nepříznivý a negativní není věcného 
rozdílu. Předkladatel zvažoval sjednocení 
úpravy, avšak ve stávajícím znění je výskyt 
pojmů velmi četný. Byť je sjednocení pojmů 
žádoucí, jeho provedení přesahuje rámec novely 
a znamenalo by neúměrné navýšení 
novelizačních bodů. Úprava proto bude 
provedena pouze v případě těch ustanovení, kde 
již dochází k novelizaci. 

ÚV - KOM 9.  Z Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

Akceptováno 
Rozdílová tabulka bude upravena. 
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vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Srovnávací tabulka v některých případech neodpovídá tabulce 
rozdílové. Zejména je nutno uvést, že v návrhu ani v rozdílové 
tabulce nebyla dohledána některá ustanovení směrnice 
2014/52/EU, kterou se novelizuje směrnice 2011/92/EU, jež mají být 
dle srovnávací tabulky předmětem předložené novely. 
 
Jedná se o  

- čl. 6 odst. 7 (30 denní lhůta pro jednání s dotčenou 
veřejností; byla snad transpozice provedena do § 17 odst. 2 
návrhu? Ustanovení návrhu není vyznačeno) 

- čl. 7 odst. 4 (mezistátní projednání v přiměřeném časovém 
rámci) 

- čl. 3 odst. 2 (přímé a nepřímé vlivy záměru) 
- čl. 8a (náležitosti rozhodnutí, postupy; ustanovení směrnice 

je vykazováno v rozdílové tabulce, nicméně jen velmi volně, 
např. k § 5 odst. 4 návrhu) 

- čl. 9 (uvědomění veřejnosti; je vykazováno jen v případě 
zveřejnění schválené koncepce u § 10g odst. 5).  

 
Naopak některá ustanovení návrhu jsou v rozdílové tabulce 
podepřena mnoha ustanoveními směrnice 2011/92/EU, v platném 
znění, která ale mají k danému ustanovení návrhu jen 
zprostředkovaný vztah. Jedná se např. o § 7 odst. 5 poslední větu, § 
8 odst. 1 (v případě „oprávněných osob“ je relevantní jen čl. 5 odst. 
3 písm. a) směrnice), § 8 odst. 5, § 9a odst. 3, resp. i odst. 4 (zde se 
nezdá být logické vykazovat ustanovení i čl. 8a směrnice) či § 19 
odst. 1. Je nutno výkaznictví na pravé straně rozdílové tabulky 
zredukovat, aby byly vykazovány jen relevantní ustanovení a 
výkaznictví nebylo zavádějící.  
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Tato připomínka je zásadní. 
ÚV - KOM 10.  Z Přílohy č. IIa, III i IV, které novelizuje směrnice 2014/52/EU, jsou 

v rozdílové tabulce uvedeny, vzhledem k jejich technickému 
charakteru a odlišné struktuře některých částí příloh k návrhu ale 
ponecháváme podrobné zhodnocení toho, že skutečně všechny 
požadavky jsou v návrhu zohledněny, na předkladateli. Přesto 
vznášíme dotaz, kde je zohledněn bod 3 písm. a) Přílohy II.A 
směrnice 2011/92/EU, ve znění novely 2014/52/EU (předpokládaná 
rezidua a emise  a produkce odpadu). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Bod 3 písm. a) Přílohy II.A je transponován 
v Příloze č. 3, části B.III. 

ÚV ČR - 
VÚV 

11.  D Domníváme se, že je potřebný nový zákon o EIA a SEA, který by 
reagoval-(na rozdíl od současného stavu)- na skutečnost, že EIA je 
proces ukončený závazným stanoviskem příslušného orgánu a tím 
se zařadil mezi zákony, jejichž proces se řídí správním řádem. 
Závazné stanovisko k EIA je jedno z mnoha ostatních, které ŽP 
vydává (ZPF, PPUPFL, odpady, ovzduší, voda, atd).. Závazné 
stanovisko EIA by mělo proto jako všechna ostatní od ŽP a dalších 
dotčených orgánů předcházet zahájení územního řízení (tzv. 
navazujícího) a být jeho závazným podkladem. Závazné stanovisko 
není jen vyjádření, ale neopominutelný obligatorní základ pro 
rozhodování stavebního úřadu, ten ho zapracuje do rozhodnutí, 
nebo řízení zastaví. 

Vysvětleno 
V současné době stanovisko EIA – stejně jako 
ostatní závazná stanoviska – je závazným 
podkladem pro navazující řízení. Správní řád se 
na stanovisko EIA vztahuje stejně jako na 
jakékoli jiné závazné stanovisko. 

ÚV ČR - 
VÚV 

12.  D Z uvedeného vyplývá, že předkladatel nechal schválit zákon č. 
39/2015Sb. transponující směrnici Rady 2011/92EU ve chvíli, kdy 
už byla známá nová Směrnice Rady 2014/92 EU se kterou se dnes 
potýkáme. To považujeme za neodůvodnitelné a nevhodné. 

Vysvětleno 
MŽP se ztotožňuje s názorem, že opakovaná 
novelizace téhož předpisu je nežádoucí. 
Vzhledem k časovému harmonogramu pro 
přípravu a přijetí zákona č. 39/2015 Sb. 
(požadavek na jeho přijetí do konce roku byl 
Evropskou komisí vznesen dne 21. 1. 2014, tedy 
několik měsíců před přijetím revidované 
směrnice EIA) však nebylo možno v jeho rámci 
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transpozici provést. Podmínkou pro řádnou 
transpozici revidované směrnice EIA bylo rovněž 
důsledné seznámení se s jejími požadavky, 
diskuze na evropské úrovni a řada potřebných 
dokumentů poskytnutých ze strany Evropské 
komise (např. tzv. Checklist k transpozici 
směrnice EIA, který má sloužit jako vodítko pro 
transpozici jednotlivých ustanovení a který byl 
zveřejněn teprve v červnu letošního roku, nebo 
pokyny ohledně stanovení koordinovaných nebo 
společných postupů, jejichž vypracování uložil 
Evropské komisi čl. 2 revidované směrnice EIA a 
které byly Evropskou komisí vydány teprve 26. 7. 
2016). 

NBÚ 13.  D Shodná změna se provádí jedním novelizačním bodem s uvedením 
ustanovení, kterých se změna týká. Tato připomínky se týká 
především nahrazování slov „úřad“ nebo „správní úřad“. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

KH kraj 14.  Z Vzhledem k tomu, že návrh zákona přináší krajským úřadům 
navýšení kompetencí (vyřizování žádostí v pochybnostech o 
zařazení záměru podle § 23 odst. 3 zákona, posuzování záměru na 
území jiných krajů podle § 23 odst. 5 zákona, posuzování 
podlimitních záměrů, u nichž je navrhováno zvýšení limitních hodnot 
a nepodléhají tak přímo zjišťovacímu řízení, atd.), požadujeme 
doplnění podrobného vyhodnocení návrhu zákona na nutné 
personální a finanční zajištění agendy posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Vysvětleno 
Navýšení pracovníků na krajských úřadech není 
nezbytné, neboť jakkoli může dojít k určitému 
navýšení administrativní zátěže v některých 
oblastech, v důsledku výrazného omezení 
posuzování podlimitních záměrů došlo zároveň 
k podstatnému snížení administrativní zátěže 
v této oblasti. Uvedené navýšení, ke kterému 
může dojít, není zásadní, neboť krajské úřady se 
vyjadřují podle § 23 odst. 3 ZPV již nyní 
Navržené ustanovení§ 23 odst. 5 ZPV bude 
vypuštěno – k navýšení administrativní zátěže na 
základě tohoto ustanovení tedy nedojde. 

SPČR 15.  Z Návrh novely zákona má zabezpečit transpozici Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 

Vysvětleno 
Nejedná se o hrozbu infringementu, nýbrž o již 
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2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování 
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
(dále jen „revize směrnice EIA“), kterou je třeba transponovat do 16. 
května 2017. Návrh novely zákona byl však předložen do 
připomínkového řízení až v červenci 2016, tedy více než 2 roky po 
schválení Směrnice. Předkladatel novely zákona však hned 
v překládací zprávě uvádí hrozbu infringementu, kterou vytváří tlak 
na přípravu novely a tím i podmínky pro potenciální vznik nevhodné 
úpravy v oblasti, která je od jara 2015 v kritickém stavu a která vedla 
k zastavení výstavby i přes sliby premiéra o přípravě jednotného 
povolovacího řízení staveb, které mělo platit již od 1. 1. 2016. Nelze 
tedy přistoupit na časový tlak, který se předkladatel snaží vytvořit. 
Je třeba zajistit, aby konečná úprava novely EIA nevytvářela 
zbytečné překážky hospodářskému rozvoji. Naopak je žádoucí, aby 
zajistila plný soulad se směrnicí EIA a v žádném případě nešla nad 
jí stanovený rámec. Environmentální politika Evropské unie je na 
vysoké úrovni v porovnání s jinými regiony světa, není proto důvod ji 
překračovat a poškozovat konkurenceschopnost České republiky, 
jak v porovnání s jinými zeměmi EU, které její rámec nepřekračují, 
tak v porovnání se světem. 

existující a nadále trvající infringement. 
 
Časové prodlení bylo způsobeno několika 
faktory:  
• příprava infringementové novely (39/2015 

Sb.), která musela být na nátlak komise 
urychleně připravena během několika 
měsíců (EK vyjádřila dne 21. 1. 2014 
požadavek, aby novela nabyla účinnosti do 
konce roku 2014 – od původně 
připravovaného jednotného 
environmentálního povolení tak bylo 
upuštěno) 

• příprava novely stavebního zákona 
• příprava tzv. mininovely ZPV k řešení 

prioritních dopravních projektů (zákon č. 
256/2016 Sb.) 

• absence metodických pokynů, jejichž 
vypracování směrnice ukládá EK 

• nutnost seznámení se s novými požadavky 
revidované směrnice EIA (v porovnání 
s ostatními členskými státy není ČR nikterak 
pozadu, transponováno má pouze několik 
států, v řadě případů s transpozicí začali až 
nedávno nebo ještě vůbec nezačali)  

Nelze souhlasit s tvrzením, že je žádoucí, aby 
novela „v žádném případě nešla nad jí stanovený 
rámec“. Z povahy směrnice jakožto právního 
předpisu unie, který zavazuje členské státy co do 
výsledku a stanoví určité minimum společné 
všem členských státům, které je třeba dodržovat, 
naopak vyplývá, že státy mohou jít nad rámec 
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směrnice, neboť směrnice požaduje pouze to, 
aby jí stanovené minimum bylo dodrženo a bylo 
dosaženo cílů požadovaných směrnicí, a to 
s ohledem na vnitrostátní právní řád.  
Pokud by mělo být cílem směrnice pouhé 
přejímání jí nastavených ustanovení, pak by 
nebylo potřeba problematiku regulovat směrnicí, 
nýbrž nařízením, které by bylo přímo 
aplikovatelné v čl. státě. 
Nelze v žádném případě předem a obecně říci, 
že je žádoucí, aby „v žádném případě nešla 
transpozice nad rámec směrnice“, neboť to je 
vždy potřeba posoudit u každého jednotlivého 
institutu, zdali je to žádoucí či ne. 
 
Účelem transpoziční novely není v žádném 
případě poškozovat konkurenceschopnost ČR. 
Rovněž nelze generalizovat, že jiné země rámec 
směrnice nepřekračují – každá země má svá 
specifika a klade důraz na různé aspekty 
ochrany životního prostředí, ve kterých často jde 
nad rámec směrnice. Řada států zachovává 
posuzování podlimitních záměrů „od nuly“, řada 
zemí posuzuje i záměry neuvedené v přílohách 
směrnice EIA nebo stanoví přísnější limity – 
národní úprava je zcela na vůli členského státu 
za podmínky, že minimum stanovené směrnicí 
bude dodrženo a že bude naplněn účel, za 
kterým byla směrnice přijata. 

HK ČR 16.  Z Návrh novely zákona má zabezpečit transpozici Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 
2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování 

Vysvětleno 
Nejedná se o hrozbu infringementu, nýbrž o již 
existující a nadále trvající infringement. 
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vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
(dále jen „revize směrnice EIA“), kterou je třeba transponovat do 16. 
května 2017. Návrh novely zákona byl však předložen do 
připomínkového řízení až v červenci 2016, tedy více než 2 roky po 
schválení Směrnice. Předkladatel novely zákona však hned 
v překládací zprávě uvádí hrozbu infringementu, kterou vytváří tlak 
na přípravu novely a tím i podmínky pro potenciální vznik nevhodné 
úpravy v oblasti, která je od jara 2015 v kritickém stavu a která vedla 
k zastavení výstavby i přes sliby premiéra o přípravě jednotného 
povolovacího řízení staveb, které mělo platit již od 1. 1. 2016. 
Hospodářská komora ČR tedy nemůže přistoupit na časový tlak, 
který se předkladatel snaží vytvořit, protože považuje za nezbytné, 
aby konečná úprava novely EIA nevytvářela nedůvodné překážky 
hospodářskému rozvoji. Hospodářská komora ČR naopak považuje 
za žádoucí, aby novela zákona EIA zajistila plný soulad se směrnicí 
EIA, avšak v žádném případě nešla nad jí stanovený rámec. 
Environmentální politika Evropské unie je na vysoké úrovni 
v porovnání s jinými regiony světa, není proto důvod ji překračovat a 
zhoršovat konkurenceschopnost České republiky, jak v porovnání 
s jinými zeměmi EU, které její rámec nepřekračují, tak v porovnání 
se světem. 

 
Časové prodlení bylo způsobeno několika 
faktory:  
• příprava infringementové novely (39/2015 

Sb.), která musela být na nátlak komise 
urychleně připravena během několika 
měsíců (EK vyjádřila dne 21. 1. 2014 
požadavek, aby novela nabyla účinnosti do 
konce roku 2014) 

• příprava novely stavebního zákona 
• příprava tzv. mininovely ZPV k řešení 

prioritních dopravních projektů (zákon č. 
256/2016 Sb.) 

• absence metodických pokynů, jejichž 
vypracování směrnice ukládá EK (čl. 2) 

• nutnost seznámení se s novými požadavky 
revidované směrnice EIA 

 
Bez ohledu na časový rámec lze však i v tuto 
chvíli zajistit dosažení vhodné úpravy, a to 
prostřednictvím legislativního procesu. 
 
Dále je třeba poznamenat, že se nejedná o 
„hrozbu“ infringementu - infringement ČR 
nehrozí, neboť již byl zahájen a nadále je v něm 
pokračováno. Evropská komise infringement 
neuzavře, dokud se neujistí, že není revidovaná 
směrnice EIA řádně transponována. V tomto 
směru se nejedná o „časový tlak“, nýbrž o „věcný 
tlak“ – rozhodující je obsah novely, ať už by byl 
legislativní proces zahájen kdykoli. 

SPČR 17.  Z Ke komplexnímu zhodnocení navrhovaných úprav transpoziční Vysvětleno 
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novely zákona EIA je nezbytné posuzovat navrhované změny 
rovněž v kontextu s návrhem novely zákona EIA spojeného s 
novelou stavebního zákona – aktuální návrh po opakovaném, 
druhém projednání na LRV není k dispozici. Vycházíme však z 
informace, že úpravy zákona EIA, které nesouvisí s novými instituty 
stavebního zákona, jsou součástí transpoziční novely zákona EIA, a 
proto byly z novely stavebního zákona vypuštěny. Pokud bychom 
shledali, že tomu v některých případech není, vyhrazujeme si 
možnost dodatečně uplatnit rovněž připomínky, které byly uplatněny 
v meziresortním připomínkovém řízení k zákonu EIA v rámci novely 
stavebního zákona a byly v meziresortním připomínkovém řízení ze 
strany gestora či spolugestora akceptovány, pokud dojde k jejich 
vypuštění z novely stavebního zákona a zároveň nejsou předmětem 
této novely. V této souvislosti požadujeme předložit aktuální verzi 
novely zákona EIA, která je součástí novely stavebního zákona, 
abychom mohli tuto vzájemnou provázanost vyhodnotit. Na základě 
informací, které máme, se to týká např. požadavku na omezenou 
platnost podpisové listiny (úpravy § 9e ZPV), kde nadále v souladu 
s výsledky meziresortního připomínkového řízení k novele 
stavebního zákona trváme na požadavku omezit její platnost na 18 
měsíců. Nelze však vyloučit, že takových případů bude více. 

Návrh novely se vždy vytváří na aktuálně platné 
znění. Novela stavebního zákona je samozřejmě 
brána v potaz, nicméně vzhledem ke 
skutečnosti, že nelze předem odhadovat vývoj 
legislativního procesu k novele stavebního 
zákona a určit, která z novel nabyde dříve 
účinnosti, je synchronizace mezi oběma 
novelami velmi problematická. 
 
MŽP si je vědomo určitého prolnutí obou 
uvedených novel. Na základě požadavku LRV 
byla převážná část novelizačních ustanovení v 
koncepční novele, která nesouvisela se 
zavedením integrovaného modelu (integrací 
procesu EIA do územního nebo společného 
územního a stavebního řízení), přesunuta do 
transpoziční novely, a to ve znění, které bylo 
výsledkem MPŘ k novele SZ. Navzdory 
maximální snaze o oddělení obou novel však 
nebylo možné toto oddělení provést zcela a část 
ustanovení ZPV je novelizována jak v koncepční, 
tak transpoziční novele, neboť změny 
navrhované v koncepční novele již byly navrženy 
tak, aby odpovídaly požadavkům na transpozici. 
Vzhledem k nepředvídatelnosti projednávání 
obou novel není ani v tuto chvíli známo, která 
z novel nabyde účinnosti dříve, a změny, které 
se vyskytují v obou novelách, bude nutné řešit 
následně v závislosti na vývoji legislativního 
procesu k oběma novelám. 

HK ČR 18.  Z Ke komplexnímu zhodnocení navrhovaných úprav transpoziční 
novely zákona EIA je nezbytné posuzovat navrhované změny 

Návrh novely se vždy vytváří na aktuálně platné 
znění. Novela stavebního zákona je samozřejmě 
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rovněž v kontextu s návrhem novely zákona EIA spojeného s 
novelou stavebního zákona – aktuální návrh po opakovaném, 
druhém projednání na LRV, není k dispozici. Vycházíme však z 
informace, že úpravy zákona EIA, které nesouvisí s novými instituty 
stavebního zákona, jsou součástí transpoziční novely zákona EIA, a 
proto byly z novely stavebního zákona vypuštěny. Pokud bychom 
shledali, že tomu v některých případech není, vyhrazujeme si 
možnost dodatečně uplatnit rovněž připomínky, které byly uplatněny 
v meziresortním připomínkovém řízení k zákonu EIA v rámci novely 
stavebního zákona a byly v meziresortním připomínkovém řízení ze 
strany gestora či spolugestora akceptovány, pokud dojde k jejich 
vypuštění z novely stavebního zákona a zároveň nejsou předmětem 
této novely. V této souvislosti požadujeme předložit aktuální verzi 
novely zákona EIA, která je součástí novely stavebního zákona, 
abychom mohli tuto vzájemnou provázanost vyhodnotit. Na základě 
informací, které máme, se to týká např. požadavku na omezenou 
platnost podpisové listiny (úpravy § 9e ZPV), kde nadále v souladu 
s výsledky meziresortního připomínkového řízení k novele 
stavebního zákona trváme na požadavku omezit její platnost na 18 
měsíců. Nelze však vyloučit, že takových případů bude více. 

brána v potaz, nicméně vzhledem ke 
skutečnosti, že nelze předem odhadovat vývoj 
legislativního procesu k novele stavebního 
zákona a určit, která z novel nabyde dříve 
účinnosti, je synchronizace mezi oběma 
novelami velmi problematická. 
 
MŽP si je vědomo určitého prolnutí obou 
uvedených novel. Na základě požadavku LRV 
byla převážná část novelizačních ustanovení v 
koncepční novele, která nesouvisela se 
zavedením integrovaného modelu (integrací 
procesu EIA do územního nebo společného 
územního a stavebního řízení), přesunuta do 
transpoziční novely, a to ve znění, které bylo 
výsledkem MPŘ k novele SZ. Navzdory 
maximální snaze o oddělení obou novel však 
nebylo možné toto oddělení provést zcela a část 
ustanovení ZPV je novelizována jak v koncepční, 
tak transpoziční novele, neboť změny 
navrhované v koncepční novele již byly navrženy 
tak, aby odpovídaly požadavkům na transpozici. 
Vzhledem k nepředvídatelnosti projednávání 
obou novel není ani v tuto chvíli známo, která 
z novel nabyde účinnosti dříve, a změny, které 
se vyskytují v obou novelách, bude nutné řešit 
následně v závislosti na vývoji legislativního 
procesu k oběma novelám. 

SPČR 19.  Z V rámci novely je třeba systematicky používat zavedený pojem 
„posuzování vlivů na životní prostředí“. V rámci novely je 
v některých případech uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“ a 
jindy jen „posuzování“. 

Akceptováno částečně 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



Pojem „posuzování podle tohoto zákona“ je 
v ZPV použit v případech, kdy je stanoven 
předmět posuzování. Předkladatel zvažoval 
sjednocení úpravy, avšak ve stávajícím znění je 
výskyt pojmů velmi četný. Byť je sjednocení 
pojmů žádoucí, jeho provedení přesahuje rámec 
novely a znamenalo by neúměrné navýšení 
novelizačních bodů. 
Bude nicméně upraven § 4 odst. 3 ZPV, kde 
bude za slovo „posuzování“ doplněno „podle 
tohoto zákona“. 

HK ČR 20.  Z V rámci novely je třeba systematicky používat zavedený pojem 
„posuzování vlivů na životní prostředí“. V rámci novely je 
v některých případech uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“ a 
jindy jen „posuzování“. 

Akceptováno částečně 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
Pojem „posuzování podle tohoto zákona“ je 
v ZPV použit v případech, kdy je stanoven 
předmět posuzování. Předkladatel zvažoval 
sjednocení úpravy, avšak ve stávajícím znění je 
výskyt pojmů velmi četný. Byť je sjednocení 
pojmů žádoucí, jeho provedení přesahuje rámec 
novely a znamenalo by neúměrné navýšení 
novelizačních bodů. 
Bude nicméně upraven § 4 odst. 3 ZPV, kde 
bude za slovo „posuzování“ doplněno „podle 
tohoto zákona“. 

MPO 21.  Z K návrhu usnesení vlády ve vztahu k § 2, § 5 odst. 3 a dále 
k příslušným přílohám. 
Požadujeme zpracování metodického návodu k provádění 
posouzení na základě revidované směrnice upravených/přidaných 
předmětů posuzování – biologická rozmanitost, zranitelnost záměru 
vůči závažným nehodám a katastrofám, zranitelnost vůči klimatu. 

Akceptováno částečně 
Autorizované osoby jsou natolik odborně 
fundované, že by si s uvedenými novými 
požadavky zákona měly ve zpracovávaných 
dokumentech primárně poradit samy. Přesto 
v této věci MŽP počítá s  potřebou metodického 
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V této souvislosti požadujeme, aby návrh usnesení vlády obsahoval 
explicitní požadavek na zpracování metodických pokynů k těmto 
problematikám tak, aby v době předpokládané účinnosti 
transpoziční novely byly tyto k dispozici. 
 
Odůvodnění: 
Doplňované předměty posuzování vyplývají z revidované směrnice, 
avšak není zřejmé, jakým způsobem mají být aplikovány. Ve všech 
hlediscích je zásadní zejména měřítko, ve kterém jsou tyto aspekty 
posuzovány. Metodický návod je zde nezbytný k uchopení způsobu, 
jakým záměr vůči těmto hlediskům posuzovat. Absence konkrétní 
představy, jakým budou tyto požadavky naplňovány, přináší 
nejistotu v budoucí praxi.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

vedení autorizovaných osob a především 
příslušných úřadů. Již před účinností novely 
budou autorizované osoby vedeny k tomu, aby 
zpracovávaly jimi vytvářené dokumenty podle 
nových požadavků ZPV.  
Zpracování metodického dokumentu k provádění 
posouzení uvedených aspektů, které do ZPV 
přibydou v souvislosti s novými požadavky 
vyplývajícími z revidované směrnice EIA, bude 
Ministerstvem životního prostředí zajištěno tak, 
aby byl veřejně k dispozici v době, kdy 
transpoziční novela ZPV vstoupí v účinnost. 
Nepovažujeme ovšem za vhodné promítat tento 
příslib přímo do usnesení vlády k transpoziční 
novele a předpokládáme, že bude dostačující 
(jak bylo dohodnuto na společném jednání) 
uvedení daného příslibu zde v rámci vypořádání 
připomínek.  
K dispozici je rovněž metodika EK, která se 
posuzováním změny klimatu a biodiverzity 
podrobně zabývá, dostupná na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20
Guidance.pdf 

SPČR 22.  Z K § 2, § 5 odst. 3 a dále v příslušných přílohách a k návrhu 
usnesení vlády. 

Požadujeme zpracování metodického návodu k provádění 
posouzení na základě revidované směrnice upravených/přidaných 
předmětů posuzování – biologická rozmanitost, zranitelnost záměru 
vůči závažným nehodám a katastrofám, zranitelnost vůči klimatu. V 
této souvislosti požadujeme, aby návrh usnesení vlády obsahoval 
explicitní požadavek na zpracování metodických pokynů k těmto 
problematikám tak, aby v době předpokládané účinnosti 

Akceptováno částečně 
Autorizované osoby jsou natolik odborně 
fundované, že by si s uvedenými novými 
požadavky zákona měly ve zpracovávaných 
dokumentech primárně poradit samy. Přesto 
v této věci MŽP počítá s  potřebou metodického 
vedení autorizovaných osob a především 
příslušných úřadů. Již před účinností novely 
budou autorizované osoby vedeny k tomu, aby 
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transpoziční novely byly tyto k dispozici. 

Odůvodnění: 
Doplňované předměty posuzování vyplývají z revidované směrnice, 
avšak není zřejmé, jakým způsobem mají být aplikovány. Ve všech 
hlediscích je zásadní zejména měřítko, ve kterém jsou tyto aspekty 
posuzovány. Metodický návod je zde nezbytný k uchopení způsobu, 
jakým záměr vůči těmto hlediskům posuzovat. Absence konkrétní 
představy, jakým budou tyto požadavky naplňovány, přináší 
nejistotu v budoucí praxi. 

zpracovávaly jimi vytvářené dokumenty podle 
nových požadavků ZPV. 
Zpracování metodického dokumentu k provádění 
posouzení uvedených aspektů, které do ZPV 
přibydou v souvislosti s novými požadavky 
vyplývajícími z revidované směrnice EIA, bude 
Ministerstvem životního prostředí zajištěno tak, 
aby byl veřejně k dispozici v době, kdy 
transpoziční novela ZPV vstoupí v účinnost. 
Nepovažujeme ovšem za vhodné promítat tento 
příslib přímo do usnesení vlády k transpoziční 
novele a předpokládáme, že bude dostačující 
(jak bylo dohodnuto na společném jednání) 
uvedení daného příslibu zde v rámci vypořádání 
připomínek.  
K dispozici je rovněž metodika EK, která se 
posuzováním změny klimatu a biodiverzity 
podrobně zabývá, dostupná na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20
Guidance.pdf 

HK ČR 23.  Z Připomínka k § 2 (bod 4), § 5 odst. 3 (bod 19) a dále 
v příslušných přílohách a k návrhu usnesení vlády 

Požadujeme zpracování metodického návodu k provádění 
posouzení na základě revidované směrnice upravených/přidaných 
předmětů posuzování – biologická rozmanitost, zranitelnost záměru 
vůči závažným nehodám a katastrofám, zranitelnost vůči klimatu. 
V této souvislosti požadujeme, aby návrh usnesení vlády obsahoval 
explicitní požadavek na zpracování metodických pokynů k těmto 
problematikám tak, aby v době předpokládané účinnosti 
transpoziční novely byly tyto k dispozici. 

Odůvodnění: 

Akceptováno částečně 
Autorizované osoby jsou natolik odborně 
fundované, že by si s uvedenými novými 
požadavky zákona měly ve zpracovávaných 
dokumentech primárně poradit samy. Přesto 
v této věci MŽP počítá s  potřebou metodického 
vedení autorizovaných osob a především 
příslušných úřadů. Již před účinností novely 
budou autorizované osoby vedeny k tomu, aby 
zpracovávaly jimi vytvářené dokumenty podle 
nových požadavků ZPV. Zpracování 
metodického dokumentu k provádění posouzení 
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Doplňované předměty posuzování vyplývají z revidované 
směrnice, avšak není zřejmé, jakým způsobem mají být 
aplikovány. Ve všech hlediscích je zásadní zejména měřítko, ve 
kterém jsou tyto aspekty posuzovány. Metodický návod je zde 
nezbytný k uchopení způsobu, jakým záměr vůči těmto 
hlediskům posuzovat. Absence konkrétní představy, jakým 
budou tyto požadavky naplňovány, přináší nejistotu v budoucí 
praxi. 

uvedených aspektů, které do ZPV přibydou v 
souvislosti s novými požadavky vyplývajícími z 
revidované směrnice EIA, bude Ministerstvem 
životního prostředí zajištěno tak, aby byl veřejně 
k dispozici v době, kdy transpoziční novela ZPV 
vstoupí v účinnost. Nepovažujeme ovšem za 
vhodné promítat tento příslib přímo do usnesení 
vlády k transpoziční novele a předpokládáme, že 
bude dostačující (jak bylo dohodnuto na 
společném jednání) uvedení daného příslibu zde 
v rámci vypořádání připomínek.  
K dispozici je rovněž metodika EK, která se 
posuzováním změny klimatu a biodiverzity 
podrobně zabývá, dostupná na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20
Guidance.pdf 

KZPS 24.  Z • Novela obecně neřeší žádný z koncepčních problémů, které 
přinesla předchozí novelizace zákona o EIA (č. 39/2015 
Sb.). A to přestože komplexní řešení problémů procesu EIA 
bylo sektoru stavebnictví a všem resortům opakovaně 
přislíbeno s cílem zjednodušit a urychlit povolovací proces 
staveb. Naopak dál staví na dnes platné novele č. 39/2015 Sb., 
která proces EIA významně zkomplikovala a povolování 
záměrů prodloužila. Navíc ohledně této problematiky 
neprobíhá ze strany MŽP ani odborná diskuse. V závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) MŽP v podstatě 
konstatuje, že transpoziční novelu s nikým nekonzultovalo 
(není zde odkaz na žádné odborné skupiny či diskuse 
s dotčenou veřejností). U resortu, který konkrétně u 
problematiky EIA dlouhodobě argumentuje nutností otevření 
tohoto procesu veřejnosti a potřeby co nejvíce usnadnit diskusi 
mezi oznamovateli a dotčenou veřejností, je tento postup 

Neakceptováno - rozpor 
• Novelou ZPV, která byla provedena 

zákonem č. 39/2015 Sb., bylo po mnoha 
letech (a to i z pohledu Evropské komise) 
konečně dosaženo správné transpozice 
směrnice EIA. Vzhledem ke skutečnosti, že 
požadavky směrnice EIA se vztahují 
k celému povolovacímu procesu, nikoli jen 
k procesu EIA, obsahuje nyní ZPV úpravu 
navazujících řízení, ve kterých jsou 
požadavky směrnice zajištěny. Všechna tato 
řízení, resp. rozhodnutí v nich vydaná 
k určitému záměru společně představují 
povolení ve smyslu směrnice EIA (tzv. 
development consent). Řada koncepčních 
problémů, které KZPS uvádí, vyplývá ze 
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značně zarážející.  
 

• Novela nezkracuje dostatečně procesní lhůty tak, aby proces 
EIA proběhl v co nejkratším čase. Novela nemění institut 
posudku. MPO dlouhodobě požaduje zrušit institut povinného 
zpracování posudku a navrhuje zpracování posudku pouze 
v odůvodněných a nezbytných případech, což by velmi 
významně zkrátilo dobu trvání procesu EIA. To MŽP zcela 
odmítá.  
 

• Novela navíc zpřísňuje problematiku prodlužování stanoviska 
v neprospěch investorů a nenavrhuje výjimku z procesu EIA 
tak, aby byla v praxi pro vládu využitelná. V 
návrhu přechodných ustanovení novela uplatňuje retroaktivní 
postup a zásahy do již zahájených řízení.  
  

• V tomto smyslu tedy transpoziční novela neřeší okruhy 
problémů, které jsou pro sektor stavebnictví klíčové, jedná se 
zejména o pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti do 
procesu EIA, o možnost opakovaného napadání záměrů 
z důvodů, které byly v dřívějších fázích procesu EIA již 
uplatněny, celkovou délku proces EIA atd. V současné úpravě, 
na které novela dál staví jsou tak významně posíleny 
pravomoci veřejnosti i občanských sdružení, pokud 
v povolovacím procesu dojde k odvolání a žalobám stanou 
stavby takto postižené v rozumném čase neprojednatelnými. 

 

• Dalším příkladem málo zodpovědného přístupu MŽP, který 
nepodporuje otevřenou diskusi a skutečné zohlednění dopadů 
jím připravované regulace, je způsob zpracování RIA viz 
konkrétní připomínky níže. Ze závěrečné zprávy, která byla pro 

skutečnosti, že povolovací proces je v ČR 
rozdroben na mnoho různých fází, které 
společně tvoří rámec, ve kterém je záměr 
povolen. Snížení administrativní zátěže, 
urychlení a zefektivnění povolovacího 
procesu proto spočívá nikoli v úpravách 
samotného procesu EIA a požadavků na 
navazující řízení, nýbrž v celkové 
reorganizaci a zjednodušení povolovacího 
procesu. Toto zjednodušení je cílem 
koncepční novely a nikoli novely 
transpoziční, jejímž výhradním cílem je 
zajištění náležité transpozice, příp. další – 
zejména procesní – úpravy procesu EIA 
reflektující dosavadní zkušenosti a praxi 
(jedná se o úpravy související výhradně se 
samotným procesem EIA, který je v ZPV 
upraven, nikoli o úpravy navazujících řízení, 
které jsou upraveny ve zvláštních právních 
předpisech). 
 

• Dochází k vypuštění možnosti 
připomínkování posudku, čímž se zkracuje 
doba provedení procesu EIA minimálně o 
30 dnů. Rovněž lhůta pro zpracování 
posudku stanovená příslušným úřadem dle 
charakteru záměru bude zpravidla kratší než 
dosavadní maximální, zákonem stanovená 
lhůta. Doba procesu EIA se tak podstatně 
zkracuje. S ohledem na nový požadavek 
revidované směrnice EIA na odborné 
posouzení dokumentace MŽP neuvažuje 
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meziresortní připomínkové řízení poskytnuta, je zřejmé, že 
dopady nebyly hodnoceny způsobem, který je v souladu se 
závaznými zásadami pro tento proces. Co se týče dopadů na 
podnikatelský sektor uvádí RIA pouze několik pozitivních 
dopadů a zcela opomíjí dopady negativní – rozšíření regulace 
(posuzování klimatu, biologické rozmanitosti, dopadů 
relevantních nehod a havárií), zpřísnění pravidel pro 
aktualizaci závazných stanovisek atd. RIA není zpracována 
v potřebném rozsahu a kvalitě. Navíc ani nebyla včas součástí 
materiálu pro připomínkovém řízení. RIA byla s omluvou 
zaslána z MŽP dodatečně až dne 14. 7. 2016. Je nutno 
konstatovat, že kvalita RIA je nízká a je nezbytné zprávu RIA 
dopracovat.  
 

• Dále připomínáme, že novela zákona, která umožňuje využít 
výjimky pro vybraných 10 dopravních staveb je sice pozitivním 
krokem vpřed, zbývajících 94 staveb však musí opakovaně 
projít celých schvalovacím procesem EIA. U těchto staveb 
nastane významné zpoždění s jejich přípravou a realizací. SPS 
odhaduje toto zpoždění u staveb, které nebudou opakovaně 
napadány odvoláním a žalobami na 2 až 6 let. Lze však 
konstatovat, že vybrané stavby budou v centru pozornosti 
svých odpůrců jak ze strany veřejnosti, tak i občanských 
sdružení a budou opakovaně napadány odvoláním a žalobami 
(v souvislosti s posílením těchto pravomocí v novele zákona 
EIA č. 39/2015 Sb.) Tak se mohou tyto stavby stát prakticky 
neprojednatelnými (viz podobně jako v minulosti D5, D8, 
vybrané úseky silničního okruhu kolem Prahy a další, kdy ještě 
ani pravomoci veřejnosti nebyly tak značné). Je rovněž vysoce 
pravděpodobné, že veřejnost a občanská sdružení budou 
v nových procesech EIA požadovat varianty řešení (což nelze 
zákonem odmítnout), které mohou proces povolování zastavit 

tento zavedený a léty osvědčený institut 
opustit. Rovněž je nutno připomenout, že 
proces EIA tvoří pouze zlomek z celkové 
doby povolovacího procesu 
 

• Ke zpřísnění podmínek pro platnost 
stanoviska EIA dochází v návaznosti na 
nové požadavky revidované směrnice EIA. 
V oblasti výjimek z procesu EIA dochází ke 
značnému rozvolnění oproti stávající úpravě. 
Nutno podotknout, že se jedná o zcela 
ojedinělý a mimořádný postup, jehož cílem 
je zajistit rychlou a účinnou reakci na 
mimořádné, nepředvídatelné události, a 
nikoli umožnit jeho libovolné využití a 
neopodstatněné obcházení požadavků 
směrnice EIA. Návrh je tedy plně pro vládu 
využitelný, avšak jeho uplatnění je vázáno 
na splnění podmínek stanovených směrnicí 
EIA. Přechodná ustanovení byla navržena 
tak, aby maximálně respektovala oprávněné 
zájmy investorů a zároveň zajistila naplnění 
požadavků revidované směrnice EIA. 
 

• Stávající úprava zapojení dotčené 
veřejnosti reflektuje minimální požadavky 
směrnice EIA a Aarhuské úmluvy a nelze ji 
proto omezit. Možnost opakovaného 
napadání záměrů je důsledkem rozdrobení 
povolovacího procesu v ČR, který nelze řešit 
novelou ZPV. 
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a budou muset být řešeny v rámci změn územních plánů. Pro 
některé stavby, na něž bude nově vydané stanovisko EIA, 
bude muset být vydáno nové územní rozhodnutí, popř. 
stavební povolení. Tyto skutečnosti v konečném důsledku ještě 
významněji ohrozí čerpání prostředků OPD II,  posunou termín 
dokončení základní páteřní silniční sítě v ČR a ohrozí stavební 
sektor. SPS rovněž nesouhlasí s projednávanou realokací 
prostředků z OPD II do OPŽP. Ani tuto situaci navrhovaná 
úprava neřeší. 
 

• V této souvislosti tedy SPS požaduje celkovou změnu přístupu 
MŽP k přípravě legislativy pro oblast EIA, aby nebyly v oblasti 
výstavby ohroženy národní zájmy ČR a nebylo tak zabráněno 
plnění programového prohlášení Vlády ČR. Zejména by měl 
být splněn slib MŽP daný všem subjektům v 
tehdejším připomínkovém řízení, že zákon bude přepracován 
tak, aby zjednodušil a urychlil proces EIA. A nikoli naopak, že 
na tento stávající, komplikovaný text stavím text další. 
Legislativa a její dopady musí být konzultovány a MŽP v rámci 
svých postupů by mělo vzít v úvahu i pohled dalších subjektů 
dotčených jeho regulací mezi něž sektor stavebnictví 
jednoznačně spadá. 
 

• Postup při provádění RIA je dán Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) schválenými usnesením 
vlády ze dne 14. prosince 2011 a změněnými usnesením vlády 
ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 
2016  (dále jen „Zásady RIA“).  
 

• Ze závěrečné zprávy k hodnocení dopadů regulace, která je 
povinnou součástí důvodové zprávy k návrhu, vyplývá, že RIA 
nebyla zpracována řádně a v souladu se Zásadami RIA. 

• Není zřejmé, co je cílem připomínky – jedná 
se o vyjádření názoru. 

 

g) Zdlouhavost povolovacího procesu spočívá 
především v jeho rozdrobenosti na mnoho 
různých fází. Řešení této problematiky 
nemůže přinést pouhá změna ZPV, nýbrž 
celková změna povolovacího procesu, která 
by měla být provedena paralelně 
připravovanou novelou stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (koncepční novela). Co 
se týče snahy o urychlení procesu EIA, k té 
dochází zejména na základě úpravy institutu 
posudku (viz výše). 
 

• MŽP děkuje za připomínky a názory cení si 
nabídky SPS na spolupráci, kterou – stejně 
jako již několikrát v minulosti – využívá. 

 
Ad RIA: 
 
• Diskuse s dotčenými subjekty proběhla, 

také proběhla diskuse ohledně povolování 
staveb a možnosti rizika, které jsou s 
problematikou spojené. Na základě nich 
byla RIA doplněna. Nejedná se však o 
takové doplnění, které by odůvodňovalo 
opakování MPŘ. Předložená transpoziční 
novela má převážně technický charakter; 
ačkoli k několika změnám, u kterých lze 
určité dopady na správní orgány a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



 
• Dále uvedeme pouze některé příklady zásadních nedostatků 

RIA, které se týkají primárně podnikatelského sektoru. 
 

• Volba variant je zcela nedostatečná. MŽP pro svou regulaci za 
relevantní varianty považuje pouze transponovat směrnici nebo 
ji netransponovat. Tento postup zcela opomíjí, že v rámci 
transpozice byla řešena řada otázek, které jsou ponechány 
členským státům k volbě způsobu transpozice a některé části 
transpozice jdou nad rámec směrnice. Prezentace variantních 
řešení je tedy ryze formální a popírá smysl procesu RIA (pouze 
okrajově zmiňujeme, že v situaci, kdy MŽP trvá na 
zpracovávání variant v rámci procesu EIA i u záměrů, kde to 
postrádá smysl, je jeho vlastní přístup k povinnosti vyhodnotit 
určitý proces ve variantách minimálně zarážející). Uvedené 
stanovení variant, které není argumentačně ani jinak 
podloženo, je zcela v rozporu se Zásadami RIA, které 
v článku 3. 7 požadují řádné stanovení variant a provedení 
vyhodnocení variant na základě předem stanovených 
metod např. multikriteriální analýzy, rizikové analýzy, 
analýzy nákladové efektivnosti atd.  
 

• Hodnocení dopadů návrhu na soukromý sektor je svým 
charakterem zavádějící a nevychází z reálných dat ani z 
konzultací. Předkladatel uvádí pouze pozitivní dopady 
návrhu zákona, přičemž negativní dopady povinností 
stanovených zákonem zcela opomíjí.   
 

• Podle bodu 9.2 Zásad RIA jsou povinnou součástí RIA 
konzultace s dotčenými subjekty. Vyhodnocení konzultačního 
procesu je pak povinnou součástí Závěrečné zprávy hodnocení 
dopadů RIA.  

podnikatelské prostředí předpokládat, 
dochází, ve svém souhrnu by měly mít 
minimální celkový dopad.  
Je třeba rozlišovat mezi dopady, kterými se 
RIA primárně zabývá (především 
ekonomické dopady - finanční a 
administrativní zátěž), a ostatními dopady, 
které se tradičně vyskytují u změn právní 
úpravy (nutnost seznámit se s novou právní 
úpravou, určitá právní nejistota, než dojde k 
ustálení praxe, atd.).  

• Do RIA nebyla doplněna konzultace s 
podnikatelskými subjekty, na probíhající 
snahy ze strany MŽP o konzultace nebyla 
ze strany podnikatelské sektoru žádná 
reakce. Přesto ale jsou do RIA doplněny i 
negativní dopady pro podnikatelské 
subjekty a možné zvýšení jejich 
administrativní i finanční náročnosti. 

• Volba variant byla do RIA doplněna spolu 
s odůvodněním, proč jsou popsány blíž 
varianty 0 a 1. Konzultace s dotčenými 
podnikatelskými subjekty nebyly doplněny, 
protože přes snahy MŽP, nebyla reakce na 
odhad dopadů podnikatelských subjektů. 
Přesto ale jsou do RIA doplněny i negativní 
dopady pro podnikatelské subjekty a možné 
zvýšení jejich administrativní i finanční 
náročnosti. Návrh byl projednán s jinými 
dotčenými subjekty- kraji, kterých se změna 
zákona bude týkat. 
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• Předložený návrh nebyl řádně projednáván v konzultacích 

s dotčenými subjekty a ani Závěrečná zpráva dopadů 
hodnocení neobsahuje potřebné informace o průběhu a 
výsledcích takových konzultací, a to přestože se jedná o 
právní předpis dopadající přímo do hospodaření daných 
subjektů a mající finanční dopady na trhy, kterých se daný 
předpis bude týkat.  

• Veřejné konzultace návrhu s dotčenými subjekty jsou tedy 
zcela nezbytné. Teprve na základě nich může být k návrhu 
předložena RIA. 
 
S ohledem na vše výše uvedené je nezbytné, aby 
předkladatel provedl řádně a znovu proces RIA včetně 
dostatečných konzultací s dotčenými subjekty a teprve na 
základě jeho výsledků zvolil způsob transpozice směrnice.  
 
Trváme tedy na tom, aby MŽP ukončilo meziresortní 
připomínkové řízení, aby znovu vypracovalo RIA, a to 
v souladu se Zásadami RIA a teprve poté dopracovalo 
transpoziční novelu a znovu ji předložilo. 
 
K uvedenému pouze připomínáme, že MŽP o nutnosti 
transpozice směrnice ví minimálně poslední dva roky 
(směrnice je z roku 2014). Případná argumentace časovými 
hledisky je tedy z našeho pohledu irelevantní. MŽP mělo 
navázat dialog s dotčenými subjekty a RIA řádně zpracovávat 
již dávno. Nelze tedy v současné době akceptovat argument, 
že na řádné provedení RIA nezbývá čas. S ohledem na minulé 
zkušenosti je zcela neakceptovatelné, aby MŽP připravilo další 
novelu procesu EIA, kde bude relevantní připomínky dotčených 
subjektů odmítat pouze s odkazem na nutnost včasné 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



transpozice a na neukončené infringementové řízení. SPS 
jako představitel stavebního sektoru bylo vždy připraveno 
s MŽP o dané problematice jednat a poskytnout odborné 
zázemí k nalezení schůdných řešení. Totéž nabízíme i nyní. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

ČKA 25.  Z Obecně k navrhované novele (resp. k celkové koncepci 
posuzování vlivů na životní prostředí) 

Předkládaná novela neodstraňuje (a ani fakticky nemůže odstranit) 
základní problém stávající právní úpravy, a to je duplicitní, resp. 
dokonce v některých případech triplicitní správní proces vedený 
k jedné správní věci (posouzení vlivu na životní prostředí je fakticky 
shodné svým rozsahem – věcným, nikoliv časovým, tím zatěžuje 
vůbec nejrozsáhleji – s územním řízením a do značné míry se 
překrývá i s řízením stavebním; stranou ponecháváme skutečnost, 
že některé dílčí záležitosti se spravují ještě speciálními právními 
předpisy a vedou se k nim speciální „navazující“ (stavební) řízení). 
Tuto výše zmiňovanou duplicitu, resp. triplicitu znění odkazovaných 
směrnic nevyžaduje; zůstává proto i nadále otevřena otázka, proč 
není systém posuzování vlivu na životní prostředí koncipován pouze 
jako zvláštní případ územního řízení. 
 
Zároveň do jisté míry obecné koncepční povahy je i je zřejmě 
přetrvávající neujasněnost vztahu mezi SEA a EIA. 

Předložená novela zároveň v některých případech popírá 
nezávislost a základní definici výkonu nezávislé státní správy a 
zároveň přináší spoustu pochybností a nejasností spojených 
s navazujícími řízeními, jejich výčtem a ponecháním možnosti pro 
různé odlišné výklady. 

Nepřináší tudíž dostatečnou právní jistotu a předvídatelnost postupu 

Vysvětleno 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
(Nejedná se o připomínku – pouze vyjádření 
názoru – nelze adekvátně vypořádat) 
Uvedené nedostatky pramení z nastavení 
(roztříštěnosti) povolovacího procesu v ČR, který 
nemůže vyřešit transpoziční novela ZPV. Určitým 
posunem vpřed by měla být novela stavebního 
zákona a souvisejících zákonů (tj. návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a další 
související zákony, v MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 
7. 2015). 
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při vlastním řízení. 

V novele nedochází k nápravě problému vstupování smluvních 
obchodních vztahů do probíhajících správních řízení, což přináší 
jednak nejistotu legislativní a zároveň není možné ovlivnit proces 
délky posuzování žádostí při řádných dodržení všech dalších 
právních norem. 

Tato připomínka je zásadní. 
NSS 26.  Z Obecná připomínka 

Předkládán je návrh zákona, který má být transpoziční novelou 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu 
k revidované směrnici EIA.  

Při vědomí tohoto legislativního záměru považujeme za jeho 
závažný nedostatek, že nereaguje na existující zásadní vady 
stávající právní úpravy. Ve vztahu k činnosti soudů ve správním 
soudnictví jde zejména o problematiku soudního přezkumu 
rozhodnutí vydaných v navazujících řízeních, konkrétně o právní 
úpravu lhůt a rozhodování o odkladném účinku těchto žalob. Tato 
problematika bezprostředně souvisí s předmětem předkládané 
novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Proto požadujeme zařazení nového novelizačního bodu ve 
smyslu připomínky. 

Současný stav právní úpravy je výsledkem novely zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, stavebního zákona a dalších 
předpisů, přijaté jako zákon č. 39/2015 Sb. Při její přípravě a 
schvalování bylo opakovaně deklarováno, že jde o úpravu 
„nouzovou“ - dočasnou, která bude nahrazena komplexní úpravou 
dané problematiky. K tomu však dosud nedošlo! 

Podle § 9d odst. 2 „O žalobách proti rozhodnutím vydaným 
v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba 
došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Novelou ZPV, která byla provedena zákonem č. 
39/2015 Sb., bylo po mnoha letech (a to i z 
pohledu Evropské komise) konečně dosaženo 
správné transpozice směrnice EIA. Vzhledem ke 
skutečnosti, že požadavky směrnice EIA se 
vztahují k celému povolovacímu procesu, nikoli 
jen k procesu EIA, obsahuje nyní ZPV úpravu 
navazujících řízení, ve kterých jsou požadavky 
směrnice zajištěny. Všechna tato řízení, resp. 
rozhodnutí v nich vydaná k určitému záměru 
společně představují povolení ve smyslu 
směrnice EIA (tzv. development consent). Řada 
koncepčních problémů, včetně opakovaného 
napadání navazujících rozhodnutí a povinnost 
soudů rozhodnout ve stanovené lhůtě, vyplývá 
ze skutečnosti, že povolovací proces je v ČR 
rozdroben na mnoho různých fází, které 
společně tvoří rámec, ve kterém je záměr 
povolen. Snížení administrativní zátěže, 
urychlení a zefektivnění povolovacího procesu 
proto spočívá nikoli v úpravách samotného 
procesu EIA a požadavků na navazující řízení, 
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účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu 
správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí 
předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může 
dojít k závažným škodám na životním prostředí.“ 

Toto ustanovení, které bylo měněno snad v každé fázi legislativního 
procesu, je prakticky nerealizovatelné. Pomineme-li opakované 
výhrady proti upřednostňování některých žalobních návrhů před 
jinými stanovováním lhůt pro rozhodnutí soudu, jde zejména o 
úpravu přiznávání odkladného účinku. 

Má-li soud rozhodnout o věci samé ve lhůtě 90 dnů, neměl by být 
nucen se v každém jednotlivém případě zabývat odbornou otázkou 
možných dopadů záměru povoleného napadeným rozhodnutím na 
životní prostředí. Vzhledem k nestandardnímu kritériu pro přiznání 
odkladného účinku nebo pro nařízení předběžného opatření, má 
soud ve velmi krátkém čase rozhodovat vysoce odbornou věcnou 
otázku. Navíc, již tímto předběžným rozhodováním nutně 
(přinejmenším částečně) předjímá své rozhodnutí o věci samé.  

Pro zajištění řádného a efektivního soudního rozhodování o 
žalobách proti rozhodnutím vydaným v tzv. navazujících řízeních je 
proto nezbytné buď vypustit 90 denní lhůtu pro rozhodnutí o žalobě, 
nebo alespoň zavést odkladný účinek těchto žalob ex lege, bez 
nutnosti o něm individuálně rozhodovat. Zásadní připomínka. 

nýbrž v celkové reorganizaci a zjednodušení 
povolovacího procesu. Toto zjednodušení je 
cílem koncepční novely a nikoli novely 
transpoziční, jejímž výhradním cílem je zajištění 
náležité transpozice, příp. další – zejména 
procesní – úpravy procesu EIA reflektující 
dosavadní zkušenosti a praxi (jedná se o úpravy 
související výhradně se samotným procesem 
EIA, který je v ZPV upraven, nikoli o úpravy 
navazujících řízení, které jsou upraveny ve 
zvláštních právních předpisech). 

§ 1 
MPO 27.  D V novelizačním bodě č. 1 v poznámce pod čarou č. 1  

doporučujeme na konci každé směrnice za slovem „prostředí“ 
doplnit tečku. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MV 28.  D K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1: 

Doporučujeme poznámku pod čarou uvést do souladu s čl. 47 odst. 
4 Legislativních pravidel vlády, a proto za jednotlivé směrnice 
doplnit tečku. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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ÚV - KOM 29.  Z K § 1 zákona 100/2001 Sb.: 
I přesto, že § 1 zákona 100/2001 Sb. sám o sobě není předmětem 
novelizace, je nutné minimálně nahradit sousloví „Evropských 
společenství“ slovy „Evropské unie“, resp. celou větu nahradit 
zněním dle čl. 48 odst. 3 LPV. 
 
Vzhledem k plnění tzv. referenčního odkazu na dotčené směrnice 
by dále správně mělo být podtrženo i znění poznámky pod čarou č. 
1 a uvedeno v rozdílové, resp. srovnávací tabulce. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Slova „Evropských společenství“ budou 
nahrazena slovy „Evropské unie“. 
 
Dále dojde k podtržení odkazů na jednotlivé 
směrnice a k uvedení poznámky pod čarou č. 1 
v rozdílové tabulce a srovnávacích tabulkách. 

ÚV ČR - 
VÚV 

30.  D K § 1: Je nutné vysvětlit změnu pojmu správní úřad na správní 
orgán, který má širší význam. Odkaz pod čarou začínající slovem 
„Například“ je volný a nedostatečný 

Vysvětleno 
Jak je uvedeno v důvodové zprávě, změnou 
pojmu „správní úřad“ na pojem „správní orgán“ 
dochází ke sjednocení názvosloví používaného 
zákonem č. 100/2001 Sb. a zákonem č. 
500/2004 Sb. 
 
Poznámky pod čarou vztahující se k § 1 nejsou 
uvedeny slovem „například“ a proto není zřejmé, 
co druhá část této připomínky požaduje. 

ČBÚ 31.  D K bodu 1  
 
ČBÚ doporučuje uvést novelizační bod 1 návrhu zákona ve znění: 

„1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují 
slovy „Evropské unie1)“ a slovo „úřadů“ se nahrazuje slovem 
„orgánů“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
1)  Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 

27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí. 

Akceptováno 
Novelizační bod bude znít: 
 
„1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských 
společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“ 
a slovo „úřadů“ se nahrazuje slovem „orgánů“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
1)  Směrnice 2001/42/ES Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011  
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 
16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí. 

CELEX 32014L0052“. 

Odůvodnění:  

Podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) se 
text v poznámkách pod čarou zpravidla samostatně nenovelizuje. 
V případě novelizačního bodu 1 předloženého návrhu to není nutné. 
ČBÚ považuje za vhodné nahradit již překonané označení 
„Evropské společenství“ za správný název Evropská unie, které 
zavedla již Lisabonská smlouva a je užíván od r. 2010 i předpisy 
EU. Podle přílohy č. 5 LPV mají být transpoziční ustanovení 
podtržena a měla by u nich být uvedena identifikační čísla (CELEX). 
Předkladatel v důvodové zprávě sám uvádí, že je předložený návrh 
především transpozičním předpisem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/52/EU. Proto ČBÚ doporučuje uvedenou 
směrnici podtrhnout a uvést celexové číslo. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011  
o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou 
se mění směrnice Rady 2011/92/EU o 
posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí. 

CELEX 32001L0042, 32011L0092, 
32014L0052“. 

§ 2 
MK 
 
 

32.  Z K § 2  a poznámce pod čarou č. 2 (novelizační body  č. 4 a 5) 
Navrhujeme v § 2 nahradit slova „kulturní památky“ slovy „kulturní 
dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů“. Tuto 
změnu textu navrhujeme zapracovat do novelizačního bodu č. 4, 
který stávající znění § 2 doplňuje.   
V návaznosti na výše navržené doplnění textu § 2 navrhujeme do 
textu poznámky pod čarou č. 2 doplnit (v rámci novelizačního bodu 

Akceptováno 
§ 2 a příslušná ustanovení přílohy č. 4 budou 
upravena. 
 
V § 2 budou slova „kulturní památky“ nahrazena 
slovy „kulturní dědictví“ a v příloze č. 4 budou 
slova „kulturní památky“ nahrazena slovy 
„kulturní dědictví včetně architektonických a 
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5) za slova „zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči“,  slova 
„Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, vyhlášená 
pod. č. 73/2000 Sb. m. s. a Úmluva o ochraně archeologického 
dědictví Evropy (revidovaná), vyhlášená pod. č. 99/2000 Sb. m. s.“. 
+  
K Příloze č. 4 Část C bod č. 2 a Část D bod č. 9  (novelizační bod 
146) 
V novelizačním bodu č. 146 navrhujeme v návaznosti na předchozí 
připomínku nahradit v  Příloze č. 4 Část C bod č. 2 slova „kulturní 
památky“ slovy „kulturního dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů“. Taktéž v Příloze č. 4 Část D č. 9 
navrhujeme nahradit slova „kulturní památky“ slovy „kulturní dědictví 
včetně architektonických a archeologických aspektů“. 
 
Odůvodnění: 
Podle č. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí přijmou 
členské státy nezbytná opatření k zajištění, aby oznamovatel poskytl 
ve vhodné formě informace upřesněné v příloze IV. Podle bodu 4 
přílohy IV. má popis aspektů životního prostředí, které by mohly být 
navrhovaným záměrem významně zasaženy, obsahovat i „kulturní 
dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů“. 
Jak podle § 2 tak podle přílohy č. 4 mají být sledovány vlivy pouze 
na kulturní památky, což je ovšem ve srovnání s kulturním dědictvím 
včetně architektonických a archeologických aspektů mnohem užší 
pojem. Když pomineme skutečnost, že v rámci procesu EIA se 
budou těžko sledovat dopady na movité kulturní památky, pak je 
třeba připomenout, že segment nemovitých kulturních památek se 
rozhodně nekryje s vymezením architektonického a archeologického 
dědictví tak, jak jsou tato dědictví vymezena v Úmluvě  o ochraně 

archeologických aspektů“. 
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architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s. a Úmluvě o 
ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) č. 99/2000 
Sb. m. s.. I v tomto směru lze tedy konstatovat neúplné či nesprávné 
provedení článku 5 a přílohy IV. EIA směrnice do národního 
právního řádu. Nahrazením pojmů „kulturní památka“ spojením 
„kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 
aspektů“ tedy nevykračuje tato připomínka z důvodů, pro které bylo 
přikročeno k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb. Skutečnost, že 
v rámci procesu EIA má být kladem důraz i na ochranu 
architektonického a archeologického dědictví, pak dle našeho 
názoru dokládá i vlastní směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 
2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí, CELEX: 32014L0052, která jako jeden 
z důvodů přijetí směrnice v bodě 16 zmiňuje obě výše uvedené 
mezinárodní úmluvy a zájmy ochrany architektonického a 
archeologického dědictví promítá do Přílohy IV. bodu 4. 
Výše uvedené připomínky jsou zásadní. 

ÚV ČR - 
VÚV 

33.  D K § 2: Doporučujeme změnit znění první věty odstavce takto: 
„Posuzují se vlivy na veřejné zdraví obyvatelstva a životní 
prostředí“. 

Vysvětleno 
Čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/92/EU ve 
znění směrnice 2014/52/EU požaduje posuzovat 
vlivy na „obyvatelstvo a lidské zdraví“. Lze proto 
usuzovat, že směrnice činí rozdíl mezi těmito 
dvěma pojmy a je proto žádoucí toto rozlišení 
zachovat i v zákoně č. 100/2001 Sb. (pojem 
„lidské zdraví“ je transponován pojmem „veřejné 
zdraví“, jelikož tento pojem je užíván v Českém 
právním řádu).   

ČBÚ 34.  Z K bodům 4 až 6 
ČBÚ navrhuje sloučit novelizační body 4 až 6 návrhu zákona a takto 
spojený novelizační bod 4 uvést ve znění: 

Akceptováno částečně 
K návrhu na nové vyhlášení celého ustanovení: 
§ 2 bude nově vyhlášen včetně poznámky pod 
čarou č. 2 a bude upraven na základě 
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„4. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 a 14 zní: 

§ 2 
Rozsah posuzování 

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní 
prostředí, zahrnující vlivy na biologickou rozmanitost, půdu, vodu, 
ovzduší, klima, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky, 
vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné 
působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se 
posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky 
a evropská stanoviště14). 

_________________________ 
2)  Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, 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. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

14) § 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“. 

CELEX 32014L0052“. 

Odůvodnění: Z hlediska rozsahu změn stávajícího znění § 2 
v novelizačních bodech 4 až 6 – doplnění slov a nové věty, a nové 

připomínky MK č. 32. 
 
K vypuštění slov „na živočichy a rostliny, 
ekosystémy“, slov „horninové prostředí“ a slov 
„přírodní zdroje“: 
S výjimkou pojmu „horninové prostředí“, který 
bude vypuštěn, nepovažujeme za vhodné 
zásadním způsobem zasahovat do dlouhodobě 
užívaných pojmů uvedených v § 2. 
Pojem „ekosystém“ je navíc obsahově odlišný od 
pojmu „biologická rozmanitost“, jelikož pojem 
biologická rozmanitost nelze s pojmem 
ekosystém ztotožňovat – viz definice biologické 
rozmanitosti v Úmluvě o biologické rozmanitosti, 
která biologickou rozmanitost definuje jako: 
„variabilitu všech žijících organismů, včetně, 
mezi jiným, suchozemských, mořských a jiných 
vodních ekosystémů a ekologických komplexů, 
jejichž jsou součástí...“. 
 
 
K návrhu na vypuštění horního zákona 
z poznámky pod čarou č. 2 a k řízení o stanovení 
dobývacího prostoru: 
V řízení o stanovení dobývacího prostoru 
dochází k vymezení dobývacího prostoru tj. 
k vymezení území, na němž bude prováděna 
těžba, která bude povolena následně. Lze tedy 
nepochybně říci, že se jedná o řízení, ve kterém 
dochází k umístění záměru a jako takové 
naplňuje definici navazujícího řízení.  
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znění obou v něm obsažených poznámek pod čarou (přičemž 
předmětné ustanovení není dále děleno do odstavců), je zcela 
nedůvodné novelizační úpravu rozdělovat do několika novelizačních 
bodů. Podle čl. 55 odst. 5 LPV se text v poznámkách pod čarou 
zpravidla samostatně nenovelizuje. Předkladatel v důvodové zprávě 
sám uvádí, že je předložený návrh především transpozičním 
předpisem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU. 
Má-li však být provedena transpozice řádná, měla by úprava být 
převzata ze směrnice a neměla by nedůvodně jít nad rozsah 
směrnice. Úprava navrhovaná ČBÚ zcela odpovídá znění čl. 3 odst. 
1 směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU (dále také 
„revidovaná směrnice EIA“). Dosud v ustanovení uvedená slova „na 
živočichy a rostliny,“ odpovídají původnímu znění čl. 3 odst. 1 
směrnice 2011/92/EU, který užíval slovní spojení „faunu a flóru“ - 
znění ustanovení směrnice však bylo směrnicí 2014/52/EU 
změněno. Slovo „ekosystémy,“ je dle názoru ČBÚ duplicitní (navíc 
jej znění čl. 3 odst. 1 směrnice neobsahuje), neboť nově je ve 
smyslu směrnice posuzována „biologická rozmanitost”, tzn. změna 
biotopu, která predisponuje chování ekosystému. Slova „horninové 
prostředí,“ a „přírodní zdroje“, nejsou v předmětu posuzování dle 
znění čl. 3 odst. 1 směrnice vůbec uvedena. Navíc ve smyslu § 2 
zákona č. 17/1992 Sb. jsou složkou životního prostředí horniny, 
nikoliv horninové prostředí. Pojem „horninové prostředí“ ostatně 
nemá potřebnou hmotněprávní úpravu a není žádným právním 
předpisem definován.  
S ohledem na znění směrnice mají být posuzovány vlivy záměrů ke 
stavbám, zařízením nebo činnostem. ČBÚ v této souvislosti 
navrhuje v daném ustanovení z poznámky pod čarou vypustit odkaz 
na horní zákon a obecně vypustit z procesu EIA stanovení 
dobývacího prostoru v celém zákoně. Do žádné kategorií 
revidované směrnice EIA stanovení dobývacího prostoru totiž 
nespadá. Stanovení dobývacího prostoru je především stanovením 
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oprávnění konkrétní organizace (ve smyslu horního zákona) 
dobývat ve vymezeném prostoru (stanoveném na povrchu 
souřadnicemi) výhradní ložisko. Toto dobývání může však být 
realizováno až po povolení hornické činnosti, přičemž správní řízení 
o stanovení dobývacího prostoru dle § 28 horního zákona a správní 
řízení o povolení hornické činnosti dle ustanovení § 10 odst. 1 a 19 
odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. jsou dvě samostatná a procesně na 
sobě nezávislá řízení (a to i co do okruhu jejich účastníků), která 
nelze zaměňovat. Při stanovení dobývacího prostoru nemusí být 
ještě známo, kdy bude ložisko dobýváno a nemusí být zpracován 
plán otvírky, přípravy a dobývání a související dokumentace. Není 
proto důvodné, aby samotné stanovení dobývacího prostoru 
podléhalo režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ani povaha rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru jakožto 
rozhodnutí o změně využití území není relevantní pro posuzování 
EIA, neboť k faktickému vynětí pozemků ze ZPF a LPF dochází až 
po povolení hornické činnosti (většinou dochází až těsně před 
vlastní realizaci jednotlivých etap dobývání). ČBÚ navržená úprava 
ve své podstatě rovněž zajišťuje aktuálnost žádosti o navazující 
řízení o těžbu (dobývání), které na rozdíl od stanovení DP 
potenciální dopad na životní prostředí mít může, ve vazbě na 
výsledek posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Lb kraj 35.  Z § 2 – nahradit název „Rozsah posuzování“ slovy „Rozsah 
posouzení“ a též následně názvy paragrafů 4 (resp. Díl 2), 5. 
Odůvodnění:  Termín „posuzování“ je definován v §3 písmeno l). 
Předložená definice pojmu „posuzování“ vylučuje aplikaci zásad z § 
2 na proces zjišťovacího řízení a posouzení podlimitního záměru. I 
tyto procesy se však musí řídit stejnými zásadami, jinak by nebylo 
možné konstatovat, že další posuzování podle těchto zásad není 

Akceptováno jinak 
§ 3 písm. l) definuje pojem „posouzení“, nikoli 
„posuzování“. Zatímco pojem „posuzování“ je 
užíván zpravidla obecně (název zákona, názvy 
jednotlivých hlav a dílů zákona) a lze pod něj 
zahrnout jak samotný proces EIA, tak jemu 
předcházející zjišťovací řízení a případně i 
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nutné. Znění zákona by s tím nemělo být v rozporu. § 2 již svým 
umístěním na začátku zákona by měl být obecně aplikovatelný na 
všechny procesy upravené zákonem – zásadní připomínka 

posuzování podlimitních záměrů, pod pojmem 
„posouzení“ se nově rozumí pouze samotný 
proces EIA (tedy postup zahájený předložením 
dokumentace a završený vydáním stanoviska 
EIA). V tomto smyslu dojde k úpravě § 4 odst. 1 
písm. a) až c) a f) ZPV. 

Praha 36.  D K bodu 4 - § 2  
Ohledně posuzování vlivů poznamenáváme, že v dalších bodech 
návrhu zákona se příliš nereflektuje skutečnost, že se na prvním 
místě posuzují „vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví“.  Zejména u 
podlimitních záměrů se berou v potaz především vlivy na zvláště 
chráněná území (viz navrhovaný § 4 odst. 1 písm. d) bod 1 a naše 
připomínka k němu). 

Vysvětleno 
V případě podlimitních záměrů je skutečnost, 
zda se záměr nachází na zvláště chráněném 
území, kritériem pro určení, zda se jím má 
příslušný úřad zabývat.  

Úst kraj 37.  Z 1. K bodu 6 – poznámka pod čarou č. 14 
Navrhujeme označení vkládané poznámky pod čarou č. 14 změnit 
na č. 15. 
 
Odůvodnění: 
Poznámka pod čarou č. 14 byla v jiném znění použita v předchozí 
novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (o prioritních 
dopravních záměrech – sněmovní tisk č. 843). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

Praha 38.  D K poznámce pod čarou č. 2 -  úplné znění zákona 
V úplném znění zákona je v poznámce pod čarou č. 2 chyba. 
Dvakrát je uveden zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

St kraj 39.  D § 2 odst. 3, odkaz 2 pod čarou 
Z odkazu 2 pod čarou jedenkrát vypustit „zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,“ který je 
v tomto odkazu uveden 2 x. 
 
V odkazu dále požadujeme doplnit další složkové zákony ochrany 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
 
Poznámka pod čarou č. 2 obsahuje pouze 
demonstrativní výčet, není nutné ji doplňovat o 
další zvláštní právní předpisy. 
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životního prostředí, a to zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Návrh znění: 
 
2 Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, 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. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

ČKA 40.  Z K § 2 a § 3 
Vymezení rozsahu posuzování v § 2 a 3 není zcela jasně 
formulované, jak vymezení předmětu posuzování, tak definice 
pojmů jsou z hlediska pravidel vymezování (definování) 
nedostatečné, což může do budoucna zavdávat příčinu pro 

Vysvětleno  
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
Provedení navrhovaných úprav přesahuje rámec 
novely a znamenalo by neúměrné navýšení 
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problematický výklad a aplikaci. 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme uvést tato ustanovení do 
souladu s odkazovanými právními předpisy. 

Tato připomínka je zásadní. 

novelizačních bodů. 
 

§ 3 
SÚJB 41.  D K bodu 12, který novelizuje § 3:  

V tomto bodě dochází k přidání nových písmen. V novém písmeni l) 
však chybí před slovem „sestává“ zvratné zájmeno „se“. 

Vysvětleno 
Sloveso „sestávat“ není zvratné. Viz 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sest%C3%A1va
t 

§ 3 písm. a) 
MZe 42.  Z K Čl. I. bodu 7. (§ 3 písm. a) 

Požadujeme, aby ustanovení § 3 písm. a) znělo následovně: 
„Pro účely tohoto zákona se rozumí: 
a) záměrem: 

1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 
k tomuto zákonu, 
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska 
orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 
významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti,“. 

 
Odůvodnění:  
 
Uvedeno do souladu s přílohou č. 1, kde se v bodech 9, 10, 11, 12 a 
dalších používá slovo „zařízení“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MV 43.  D K čl. I bodu 7 – k § 3 písm. a) bodu 2.: 
Z navrženého textu, konkrétně pak z formulace „ve spojení s jinými“, 
není srozumitelné, jestli má jít o spojení s jinými stavbami, činnostmi 

Vysvětleno 
Jedná se o úpravu, která je dlouhodobě bez 
obtíží aplikována, a proto se domníváme, že 
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a technologiemi nebo má jít o jiné faktory. Doporučujeme normativní 
text formulačně upravit. 

není nezbytné v ní provádět změny, které by 
vedly k dalšímu prodloužení a komplikaci 
definice (např. doplněním „ve spojení s jinými 
stavbami, zařízeními, činnostmi a 
technologiemi“). Tatáž formulace je navíc 
uvedena v § 45h zákona č. 114/1992 Sb. 

Praha 44.  D K bodu  7 - § 3 písm. a) bod 2 
V uvedeném ustanovení se definuje pro účely tohoto zákona pojem 
záměr. Text bodu 2 však není jednoznačně formulován. Není zcela 
jasné, co je myšleno pod pojmem „jinými“. V zájmu jednotného 
výkladu doporučujeme proto za slovo jinými vložit slova „záměry 
podle tohoto zákona“. 

Vysvětleno 
Jedná se o úpravu, která je dlouhodobě bez 
obtíží aplikována, a proto se domníváme, že 
není nezbytné v ní provádět změny, které by 
vedly k dalšímu prodloužení a komplikaci 
definice (např. doplněním „ve spojení s jinými 
stavbami, zařízeními, činnostmi a 
technologiemi“). Tatáž formulace je navíc 
uvedena v § 45h zákona č. 114/1992 Sb. 

ČBÚ 45.  Z 
↓ 
D 

K bodu 7, 27 a 57 
ČBÚ navrhuje v § 3 písm. a) bodu 2 návrhu zákona slova „předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti“ nahradit slovy „předmět ochrany evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, nebo jejich celistvost“. Obdobnou úpravu pak 
požaduje ČBÚ provést i v novelizačním bodě 27 a 57. 

Odůvodnění: Ze znění předmětného ustanovení v předloženém 
návrhu není zcela zřejmé, zda jde o předmět ochrany evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, nebo zda jde o předmět 
jakékoliv ochrany a o celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. 
 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno 
Předmět ochrany evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti je pojmem ze zákona o 
ochraně přírody a krajiny, ze kterého formulace 
vychází (mj. §§ 45h a 45i ZOPK). Předmět 
ochrany sám o sobě je slovním spojením, které 
nemá význam, není-li k něčemu vztaženo (zde 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti).  

§ 3 písm. b) 
MZV 46.  D K bodu 8 návrhu (§ 3 písm. b)):  

MZV doporučuje ponechat stávající znění předmětného ustanovení, 
Vysvětleno 
Autor připomínky vychází z mylné premisy, že 
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neboť pro naplnění sledovaného účelu postačuje úprava ustanovení 
§ 10a. 

 

ponechání „spolufinancovaných koncepcí“ v § 
10a odst. 1 ZPV lze postavit naroveň jeho 
přenesení do § 3 písm. b). Tak tomu ale není. 
Ponecháním „spolufinancovaných koncepcí“ v § 
10a odst. 1 ZPV dojde k tomu, že jakákoliv 
koncepce spolufinancovaná z prostředků fondů 
EU bude muset být de iure podrobena procesu 
SEA. Což pravděpodobně nebylo úmyslem 
autora připomínky a neodpovídá to ani 
požadavku směrnice SEA. Koncepce 
spolufinancované z prostředků fondů Evropské 
unie jsou podmnožinou všech koncepcí, které 
jsou posuzovány, pouze pokud naplní kritéria 
uvedená v § 10a odst. 1 (tj. rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
k ZPV). 

MD 47.  Z K čl. I, bodu 8 (§ 3 písm. b)) 
Navržené doplnění požadujeme pro nadbytečnost vypustit. Je-li 
požadavek na provedení procesu SEA u spolufinancovaných 
dokumentů vyžadován konkrétní výzvou pro příjemce, pak 
samozřejmě musí být procesu SEA podroben. Tato povinnost však 
musí vyplynout z konkrétního programu EU a je následně povinností 
příjemce ji naplnit, pokud je stanovena. 

Vysvětleno 
Definice pojmu koncepce v § 3 písm. b) ZPV 
pouze upřesňuje, že koncepcí ve smyslu ZPV je i 
koncepce spolufinancovaná z prostředků fondů 
EU. Zda bude (či nikoliv) taková koncepce 
podrobena procesu SEA se následně dovozuje 
právě z upraveného  
§ 10a ZPV. Předkladatel v tomto ohledu souhlasí 
s autorem připomínky, že „koncepce 
spolufinancovaná z prostředků fondů EU“ by jako 
podmnožina všech koncepcí nemusela být v § 3 
vůbec výslovně zmiňována, s ohledem potřebu 
bezchybné transpozici směrnice 2001/42/ES 
(dále jen „směrnice SEA“), která tuto kategorii 
koncepcí výslovně uvádí, navrhujeme ponechat 
zmínku o této subkategorii též v ZPV. 
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Lb kraj 48.  D Bod 8 - § 3 písmeno b) navrhujeme vypustit „včetně těch, které 
jsou spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie“  

Odůvodnění:  
Koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie jsou 
podmnožinou všech koncepcí, které jsou posuzovány, když naplní 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
k tomuto zákonu. 

Vysvětleno 
Definice pojmu koncepce v § 3 písm. b) ZPV 
pouze upřesňuje, že koncepcí ve smyslu ZPV je i 
koncepce spolufinancovaná z prostředků fondů 
EU. Zda bude (či nikoliv) taková koncepce 
podrobena procesu SEA se následně dovozuje 
právě z upraveného  
§ 10a ZPV. Předkladatel v tomto ohledu souhlasí 
s autorem připomínky, že „koncepce 
spolufinancovaná z prostředků fondů EU“ by jako 
podmnožina všech koncepcí nemusela být v § 3 
vůbec výslovně zmiňována, s ohledem potřebu 
bezchybné transpozici směrnice 2001/42/ES 
(dále jen „směrnice SEA“), která tuto kategorii 
koncepcí výslovně uvádí, navrhujeme ponechat 
zmínku o této subkategorii též v ZPV. 

MD 49.  Z K § 3 písm. b) 
Současně požadujeme z definice koncepce vypustit slova „strategie, 
politiky,“, neboť současná právní úprava jde v tomto směru nad 
rámec požadavků směrnice SEA. 

Vysvětleno 
Připomínka je důkazem nepochopení 
materiálního hlediska při posuzování otázky, zda 
v konkrétním případě o koncepci ve smyslu ZPV 
jde či nikoliv. MŽP jednoznačně přistupuje k této 
otázce z materiálního hlediska, tj. z hlediska 
obsahu daného dokumentu. Formální název či 
označení dokumentu je zcela nerozhodné. 
Koncepcí ve smyslu ZPV by byly i dokumenty 
označené jiným slovem, pokud by splňovaly 
další stanovené podmínky. Naopak dokument, 
který zákonné podmínky nenaplňuje, by za 
koncepci ve smyslu ZPV považován nebyl, byť 
by k tomu jeho pojmenování navádělo. 
De facto tedy v důsledku materiálního 
přístupu k výkladu definice stávající právní 
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úprava v žádném případě nejde nad rámec 
směrnice SEA. Co více, případné vypuštění 
slov „strategie“ či „politiky“ by mohlo být 
klamným signálem, že dokumenty takto 
formálně označené nepodléhají a priori 
procesu SEA, což je výklad zjevně nesprávný 
(Politika územního rozvoje, různé dopravní 
strategie atd.). 

§ 3 písm. f) 
St kraj 50.  D § 3 písm. f 

doplnit „(dále jen „orgán kraje“)“ namísto uvedení této pojmové 
zkratky až v § 10i odst. 2 
 
Návrh znění: 
 
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo 
orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „orgán kraje“), v 
jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož 
územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22), 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Nelze zavádět legislativní zkratku v definici. 
Proto, stejně jako v případě legislativní zkratky 
„ministerstvo“, je zkratka „orgán kraje“ zavedena 
až v místě dalšího výskytu. 

§ 3 písm. g) 
MZV 51.  D K bodu 11 návrhu (§ 3 písm. g)): 

MZV doporučuje do nově navrhovaného textu „nebo jeho změny 
posuzovaných” doplnit čárku za slovo „změny”. 

Vysvětleno 
Jedná se o těsný přívlastek, který nelze oddělit 
čárkou. 

MV 52.  D K čl. I bodu 11 – k § 3 písm. g): 
Domníváme se, že ustanovení by bylo vhodné stylisticky upravit, 
neboť nově doplňovaná pasáž není provázána se stávajícím textem. 

Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
 (Připomínka nepřináší návrh úpravy) 

MD 53.  Z K čl. I, bodu 10 (poznámka pod čarou č. 1a) 
Z navrženého znění poznámky pod čarou č. 1a, kterou se upřesňuje 
definice navazujícího řízení, požadujeme vypustit odkazy na § 126 a 
násl. stavebního zákona a § 42a a § 42b zákona o civilním letectví, 
neboť odkazují na ustanovení, která neupravují řízení, která by 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
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mohla být navazujícím řízením. Uvedená poznámka pod čarou je 
v důsledku této skutečnosti zavádějící. 

vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. Řízení vedená 
podle § 42a a § 42b zákona o civilním letectví 
nebudou ve výčtu zahrnuta. 

ÚV - KOM 54.  Z K čl. I bodu 11 návrhu (§ 3 písm. g): 
Vyjadřujeme pochybnost nad tím, zda navrhovaným 
neimplementačním ustanovením nedochází k zúžení obsahu pojmu 
„navazující řízení“. V řízení o změně rozhodnutí, vydaného 
v navazujícím řízení, se pravděpodobně nebude vždy rozhodovat 
jen o formálních skutečnostech. Požadujeme tedy vysvětlit, jak bude 
zajištěn soulad s ustanoveními směrnice 2014/52/EU, pokud bude 
při takové změně rozhodováno např. o podmínkách, které mohou 
mít významný vliv na životní prostředí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
MŽP nepředpokládá, že se v řízeních o změně 
navazujících rozhodnutí k již povolenému 
záměru bude rozhodovat pouze o formálních 
skutečnostech, naopak předpokládá, že i 
v těchto řízeních mohou být projednávány 
podstatné změny záměru. Tyto změny však 
budou zařazeny podle § 4 odst. 1 ZPV, tedy 
v závislosti na jejich charakteru bude případně 
provedeno zjišťovací řízení či proces EIA. 

ÚV ČR - 
VÚV 

55.  Z Zásadní připomínka 
K § 3 písm. g):  
Zásadně odmítáme mísení pojmů „povoluje“ a „rozhoduje“. 
 
K poznámce 1a:  
Z odkazu na zákon 183/2006Sb. je nutné vyloučit § 108.  
 
Odůvodnění: 

1. Každé řízení podle SŘ je rozhodnutím. 
2. Stavební povolení je technická záležitost o materiálu a 

technologii. To z hlediska zdraví pokrývá příslušný zákon a 
evropské normy. 

závěrečný souhlas s provedením stavby může ŽP udělit při 
kolaudaci razítkem. Není tak třeba vstupovat do technologie a 
organizace stavby. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. Slovo 
„povoluje“ není nadále v textu definice použito. 
  

ÚV ČR - 
VÚV 

56.  Z Zásadní připomínka 
K § 3 písm. g):  

Vysvětleno 
K legalizaci postupného neposuzování dílčích 
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V kombinaci s úpravou § 4 odst. 1 písm. d) v některých případech 
přinese legalizaci postupného neposuzování dílčích částí celku. 
Považujeme za nutné tuto možnost vyloučit. 

částí celku by nemělo dojít, neboť je nezbytné, 
aby se záměr posuzoval jako celek i v případě, 
že je realizován po etapách. V případě, že 
dochází k dodatečnému rozšíření (změně) 
záměru, je aplikován § 4 odst. 1 ZPV, tj. dojde 
k zařazení takové změny podle uvedeného 
ustanovení a případně se proveden zjišťovací 
řízení či proces EIA. 

NSS 57.  Z K novelizačnímu bodu 11 (§ 3 písm. g)  
Předkladatel deklaruje záměr zpřesnit okruh správních řízení 
v režimu tzv. navazujících řízení, fakticky však dochází k jeho 
zúžení. Za prvé, řízení o změně rozhodnutí v navazujícím řízení 
nemusí být vyvoláno změnou záměru, ale např. požadavkem na 
změnu takového rozhodnutí (např. jeho vedlejších ustanovení, tzv. 
podmínek). V takových (a dalších) případech se nepochybně musí 
jednat o navazující řízení. Rovněž však i v případech kdy sama dílčí 
změna záměru nevyžaduje nové posouzení, musí být povolována 
v režimu navazujícího řízení, podkladem pro takové povolení bude 
původní posouzení. Jen tak lze zajistit „přenos“ podmínek a 
požadavků z původního posouzení vlivů do konečného povolení 
záměru. Uplatnit se musí i institut coherence stamp zajišťující shodu 
konečné podoby záměru s původním posouzením, resp. se 
zjištěním nepotřebnosti posouzení změny. Zásadní připomínka. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g), a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a), který 
byl předmětem procesu EIA. 
V případě již povolených záměrů, tedy těch 
záměrů, ke kterým již byla vydána všechna 
navazující rozhodnutí, budou další změny 
záměru považovány již za změnu záměru ve 
smyslu § 4 odst. 1 ZPV, který dopadá na změny 
záměru již povoleného nebo existujícího. 
V případě, že nedochází ke změně záměru, ale 
pouze ke změně rozhodnutí dosud 
nepovoleného záměru, je žádoucí, aby změna i 
nadále respektovala podmínky stanoviska EIA – 
o navazující řízení se proto bude jednat v těch 
případech změnových rozhodnutí, kdy se změna 
rozhodnutí dotýká podmínek převzatých ze 
stanoviska EIA.  

KVOP 58.  Z K bodu 10 a 134 (§ 3 písm. g/ - poznámka pod čarou č. 1a a § 23 
odst. 11) 
Pokud je úmyslem předkladatele vytvořit taxativní výčet 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
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navazujících řízení (což nedoporučuji a mám za to, že je žádoucí 
ponechat zde výklad judikatuře1), měl by tak učinit přímo v textu 
zákona, nikoli v textu poznámky pod čarou, která nemá normativní 
charakter.2 Nadto upozorňuji, že v takovém případě by bylo 
na místě zajistit také reálnou taxativnost takového výčtu a pokud 
možno by tedy příslušné vymezení nemělo být doplňováno ještě 
ustanoveními v jiných ustanoveních zákona (§ 23 odst. 11 zákona). 
Tato připomínka je zásadní. 

výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. 
Ponechat výklad judikatuře by znamenalo 
zachování současného stavu, ve kterém panuje 
nejistota v otázkách navazujících řízení. 
Taxativní výčet navazujících řízení přímo v textu 
zákona vyjadřuje jasně úmysl zákonodárce, 
usnadňuje výklad a zvyšuje právní jistotu 
ohledně okruhu navazujících řízení.. 
Ustanovení § 23 odst. 10 ZPV dopadá na zcela 
výjimečné případy – jedná se o řízení, která 
standardně nejsou navazujícími řízeními, neboť 
se v nich vydávají pouze podkladová rozhodnutí, 
avšak ve výjimečných případech, kdy jsou 
jedinými rozhodnutími potřebnými k realizaci 
záměru (a nejsou tedy podkladovými 
rozhodnutími), budou považována za navazující 
řízení tak, aby byly v povolovacím procesu i 
k těmto záměrům zajištěny požadavky unijního 
práva. 

SÚJB 59.  Z K bodu 10, který novelizuje poznámku pod čarou č. 1a:  
Tato připomínka je zásadní 
Důvodová zpráva k návrhu zákona hovoří o tom, že je nově 
zaváděn taxativní výčet ustanovení dle zvláštních předpisů, které 
upravují navazující řízení. Dle našeho názoru však toto řešení 
k překonání nejasností v tom, co se považuje za navazující řízení, 
nepovede. Doporučujeme tedy předkladateli zvážit, zda výčet těchto 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. 

1 Viz též otázky řízení dle atomového zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví apod. 
2 Viz kupř. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 485/98, ze dne 30. 11. 1999. 
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řízení neuvést přímo do textu zákona (například ve formě 
normativního odkazu dle čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády), 
čímž by došlo k tomu, že by se tento výčet stal závazným a přispěl 
by k právní jistotě správních úřadů, které často (jak je tomu 
například v případě našeho úřadu) vůbec netuší, zda pod toto 
ustanovení spadají či nikoliv, ale i dotčené veřejnosti, která by tak 
zcela jednoznačně věděla, ve kterých řízeních může uplatňovat svá 
práva. Neuvedení jednoznačného a taxativního výčtu v praxi vede 
k vleklým soudním řízením, ve kterých se soudy musí zabývat 
otázkou, jaká práva mají konkrétní účastníci v konkrétním řízení. 
Vycházíme tak z vlastní zkušenosti vzešlé ze soudního řízení 
v rámci řízení o vydání povolení dle zákona č. 18/1997 Sb., o 
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon).  
Navrhovaná taxativnost tohoto výčtu dle našeho názoru vyplývá jen 
podpůrně pouze z důvodové zprávy, protože poznámky pod čarou 
nemají normativní charakter a ač Legislativní pravidla vlády v čl. 47 
odst. 4 hovoří o tom, že příkladný výčet se uvozuje výrazem 
„například“, je výsledně v praxi zcela právně irelevantní, jestli výčet 
v nich obsažený obsahuje slovíčko „například“ či nikoliv. 

. 

MSl kraj 60.  Z K bodu 10 - poznámka pod čarou č. 1a) 
V tomto novelizačním bodě je v rámci poznámky pod čarou uveden 
konkrétní výčet zákonů, ale dále v textu § 23 odst. 11 je pak 
uvedeno jako navazující za některých podmínek také řízení dle § 43 
nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Uvedený výčet se tváří jako taxativní výčet navazujících řízení, 
avšak již také s ohledem na uvedené tomu tak není. Takto uvedený 
výčet je tedy velmi zavádějící a matoucí. 
 
Poznámky pod čarou navíc nejsou právně závazné. 
 

Vysvětleno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g), a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a), který 
byl předmětem procesu EIA. 
 
Ustanovení § 23 odst. 10 ZPV bylo upraveno 
následovně: 
„(10) Není-li záměr povolován v žádném z 
navazujících řízení, považuje se řízení, v 
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Navrhujeme tedy buď uvést taxativní výčet navazujících řízení přímo 
v textu zákona, například výslovně v rámci § 3 písm. g), nebo 
přinejmenším uvést demonstrativní výčet navazujících řízení 
v poznámce pod čarou č. 1a) slovem „zejména“ či „například“. 

němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro 
uskutečnění záměru, za navazující řízení.“ 
 
Toto ustanovení má dopadat na zcela výjimečné 
případy – jedná se o řízení, která nejsou 
navazujícími řízeními, neboť se v nich vydávají 
pouze podkladová rozhodnutí, avšak ve 
výjimečných případech, kdy jsou jedinými 
rozhodnutími potřebnými k realizaci záměru (a 
nejsou tedy podkladovými rozhodnutími), se za 
navazující řízení budou považovat, aby byly 
v povolovacím procesu i k těmto záměrům 
zajištěny požadavky unijního práva. 

Pl kraj 
 

61.  Z Ke znění Čl. I. bodu 10. návrhu zákona – nové znění poznámky pod 
čarou č. 1a – KÚPK OŽP nesouhlasí s navrhovaným zněním, neboť 
navazujícím řízením by se tím stalo jakékoli řízení na úseku ŽP 
vztahující se k záměru. KÚPK OŽP je toho názoru, že dostačujícími 
navazujícími řízeními k ochraně práv veřejnosti postačují řízení 
podle stavebního či horního zákona, rozhodnutí na úseku ŽP jsou 
zpravidla dílčí a nemusí se vztahovat k celému záměru. Např. odkaz 
na vodní zákon vázat až na §15. 

Vysvětleno 
Režim navazujících řízení není zakotven pouze 
za účelem zajištění práv dotčené veřejnosti, ale 
především za účelem promítnutí požadavků 
stanoviska EIA do rozhodnutí v něm vydaného. 
V důsledku zavedení taxativního výčtu naopak 
není navazujícím řízení jakékoli řízení na úseku 
ŽP vztahující se k záměru, ale naopak pouze 
řízení v poznámce pod čarou uvedené. Tento 
taxativní výčet bude navíc za účelem dosažení 
vyšší právní jistoty uveden přímo v zákonné 
definici navazujícího řízení v § 3 písm. g) ZPV. 

Praha 62.  Z K bodu 10 - poznámka pod čarou č. 1a 
 Požadujeme do výčtu ustanovení stavebního zákona doplnit § 129 

odst. 3 - dodatečné povolení stavby. Navazujícím řízením musí být i 
řízení o dodatečném povolení stavby, neboť nahrazuje územní a 
stavební povolení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. Jedním 
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Poukazujeme na skutečnost, že odkaz na ustanovení jednotlivých 
zákonů způsobem „§ … a násl.“ může být zavádějící, neboť nemusí 
být nutně vždy jednoznačné, která všechna ustanovení se těmi 
následujícími míní. 

z těchto řízení bude i řízení o dodatečném 
povolení stavby. 
 

Úst kraj 63.  Z 2. K bodu 10 – poznámka pod čarou č. 1a) 
a) Navrhujeme doplnit do navrhovaného znění poznámky pod čarou 
č. 1a, za § 84 a násl., § 108 a násl., § 126 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 129 odst. 2, věta čtvrtá 
téhož zákona.  
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme v poznámce pod čarou č. 1a do taxativního výčtu 
ustanovení stavebního zákona doplnit mezi navazující řízení také 
řízení o dodatečném povolení stavby. V opačném případě 
požadujeme do zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále 
ZPV) doplnit, zda stavby postavené bez opatření stavebního úřadu 
(pokud ho vyžadovaly) – tzv. „černé stavby“, které by v řádném 
povolovacím procesu vyžadovaly posouzení podle ZPV, tomuto 
posouzení podléhají, či zda se na ně nevztahuje, a to i s ohledem 
na to, že se může jednat jak o stavby v rané fázi rozestavěnosti, tak 
o stavby zcela dokončené, případně i užívané. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. Jedním 
z těchto řízení bude i řízení o dodatečném 
povolení stavby. 
 

Úst kraj 
 

64.  Z b) Navrhujeme vypustit z navrhovaného znění poznámky pod čarou 
č. 1a text:   
„§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů. 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) ZPV, 
který byl předmětem procesu EIA. 
Uvedená řízení nelze z režimu navazujících 
řízení vyloučit, neboť se jedná o provozní 
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povolení nezbytná pro realizaci záměru. 
Stanovisko EIA je podkladem pro tato řízení a 
podmínky stanoviska EIA jsou přebírány do 
rozhodnutí v nich vydaných. 

Úst kraj 
 

65.  Z c) Navrhujeme text: 
„§ 8 a násl. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ 
nahradit tímto textem: 
„§ 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme v poznámce pod čarou č. 1a z taxativního výčtu 
navazujících řízení, resp. výčtu konkrétních ustanovení právních 
předpisů, podle kterých jsou navazující řízení vedena, vypustit § 11 
odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a § 14 
zákona č. 85/2001 Sb., o odpadech a uvést tato řízení jako 
navazující řízení v § 23 odst. 11, tj. za navazující řízení je 
považováno pouze tehdy, je-li rozhodnutí v nich vydané jediným 
rozhodnutím nezbytným k realizaci záměru. U odkazu na vodní 
zákon navrhujeme přiřadit k navazujícímu řízení pouze řízení ve 
věci povolení vodních děl podle § 15, zatímco vodoprávní řízení 
v ostatních věcech (povolení k nakládání s vodami, vodoprávní 
souhlasy) opět uvést až v § 23 odst. 11, tj. jejich zařazení mezi 
navazující řízení vztáhnout na podmínku, že se bude jednat o jediný 
způsob veřejnoprávního projednání daného záměru. 
 
V případě povolování zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 
2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, není ani 
naplněna definice navazujícího řízení uvedená v § 2 písm. g) 
zákona č. 100/2001 Sb., neboť povolení zdrojů znečišťování 
ovzduší není rozhodnutím, které by povolovalo umístění nebo 

Neakceptováno - rozpor 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g), a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení; tato řízení budou 
navazujícími řízeními za předpokladu, že budou 
vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a), který 
byl předmětem procesu EIA. 
Stavební povolení k vodním dílům je vydáváno 
ve stavebním řízení, které je ve výčtu uvedeno. 
Není proto nezbytné uvádět i řízení podle § 15 
vodního zákona.  
 
Co se týče odstranění řízení podle § 8 vodního 
zákona, tedy povolení k nakládání s povrchovými 
nebo podzemními vodami, je nezbytné tento 
odkaz v textu poznámky pod čarou ponechat.  
 
Přestože taxativním vymezením okruhu 
navazujících řízení dochází k vypuštění 
dosavadní definice navazujícího řízení, je 
nezbytné za navazující řízení i nadále nahlížet 
jako na řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí 
podle zvláštních právních předpisů, které 
povoluje umístění nebo provedení záměru. Za 
provedení záměru je nezbytné považovat 
nejenom jeho výstavbu, nýbrž i jeho provoz, 
neboť i ten spadá pod pojem „realizace záměru“ 
a může mít významný vliv na životní prostředí 
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provedení záměru nebo jeho změnu. K umístění, ke stavbě nebo ke 
změně zdroje znečišťování ovzduší nevydává orgán ochrany 
ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb. rozhodnutí, nýbrž závazná 
stanoviska k umístění (pro územní řízení), ke stavbě (pro stavební 
řízení) nebo ke změně (pro řízení o změně stavby) a na závazná 
stanoviska se definice navazujícího řízení nevztahuje. V době řízení 
o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší je již záměr 
realizován a v povolení provozu jde o stanovení závazných 
podmínek, za nichž bude zdroj provozován. Rozhodnutím podle § 
11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. se stanovují podmínky 
pro umístění zdroje znečišťování ovzduší pouze tehdy, pokud 
nebylo vedeno řízení podle jiného právního předpisu, tj. např. podle 
stavebního zákona, tedy nebylo vydáváno závazné stanovisko 
k umístění či stavbě a povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší 
je vlastně jediným rozhodnutím nezbytným k realizaci záměru. 
V případě povolování zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 
201/2012 Sb. je rovněž dostatečně účinná ochrana životního 
prostředí zabezpečena uvedením zákona č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci, ve výčtu navazujících řízení, kdy řízení podle 
zákona o integrované prevenci nahrazuje řízení podle zákona o 
ochraně ovzduší u těch záměrů, které spadají pod integrovanou 
prevenci. 
Pokud by byl ve výčtu ponechán § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a záměr by nespadal pod 
integrovanou prevenci, byla by řada záměrů povolována ve třech 
navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení a povolení 
provozu zdroje znečišťování ovzduší). V praxi by nastávaly případy, 
kdy by bylo jako navazující řízení vedeno řízení o povolení takových 
zdrojů znečišťování ovzduší, jakými jsou malé čerpací stanice 
pohonných hmot v obchodních centrech nebo zdroje vytápění a 
dieselagregáty s příkonem okolo 1 MW u obchodních center, 
skladových komplexů a průmyslových parků a zón. 

(stanovisko EIA rovněž stanovuje podmínky pro 
fázi realizace, které je nutno převzít do 
navazujícího rozhodnutí) 
Výše uvedený závěr lze dovodit i z přílohy č. 6 
části I bodu 8 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve které stojí, že mezi 
náležitosti stanoviska EIA patří „podmínky pro 
fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) 
záměru, provozu záměru...“. Protože stanovisko 
EIA má od 1. 4. 2015 povahu závazného 
stanoviska, jeho podmínky musí být převzaty do 
správního rozhodnutí. Rozhodnutími, která jsou 
způsobilá k tomu, aby do nich byly převzaty 
podmínky vztahující se k provozu záměru, jsou 
právě provozní povolení a je proto nezbytné, aby 
řízení, v nichž jsou tato povolení vydávána, byla 
navazujícími řízeními. 
 
To, co je uvedeno výše o provozních povoleních, 
platí i pro řízení uvedená v odůvodnění 
připomínky. Tato řízení nelze z okruhu 
navazujících řízení vyloučit, jelikož stanovisko 
EIA je podkladem pro tato řízení a podmínky 
stanoviska EIA jsou přebírány do rozhodnutí 
v nich vydaných. 
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V případě § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a §§ 8, 14, 16 
a 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je situace analogická. 
Znamenalo by to opakované projednávání záměru v několika 
navazujících řízeních se všemi procedurálními náležitostmi a tím 
pádem i enormní a zcela neodůvodněné zvýšení administrativní 
zátěže, jakož i časových, finančních i personálních nákladů na 
veřejnoprávní projednávání značného množství záměrů. Jsme 
přesvědčeni, že je plně opodstatněné vázat uplatnění takových 
požadavků pouze na předpoklad, že záměry již nebudou 
povolovány podle jiných předpisů. 
Zároveň je třeba připomenout, že rozsah převzetí závazných 
stanovisek ve všech těchto případech je zcela nejasný a byl by 
předmětem mnoha sporů a nedorozumění. Zajisté nelze očekávat, 
že by bylo možné a logické přebírat podmínky závazného 
stanoviska EIA do každého z uvedených dílčích a odvětvových 
povolení stejně a v plném rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČBÚ 
 

66.  Z K bodům 10 a 11 
ČBÚ navrhuje sloučit novelizační body 10 a 11 návrhu zákona a 
takto spojený novelizační bod 8 (ve vazbě na sloučení novelizačních 
bodů 4 až 6) uvést ve znění: 

„8.  V § 3 písm. g) se slova „zvláštních právních předpisů1a)“ 

nahrazují slovy „jiného právního předpisu1a)“, slovo 
„posuzovaného“ se nahrazuje slovy „nebo jeho změny 
posuzované“  
a na konci textu písmene g) se doplňují slova „ ; řízení o změně 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení k povolenému 
záměru nebo jeho části či etapě se nepovažuje  
za navazující řízení, pokud změna záměru, která změnu 
rozhodnutí vyvolala, nebyla posuzována podle tohoto zákona“. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo 
v textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to 
taxativním výčtem jednotlivých řízení; tato řízení 
budou navazujícími řízeními za předpokladu, že 
budou vedena pro záměr ve smyslu § 3 písm. a) 
ZPV, který byl předmětem procesu EIA. 
 
K návrhu na vypuštění horního zákona, 
potažmo vypuštění řízení o stanovení 
dobývacího prostoru z procesu EIA: V řízení o 
stanovení dobývacího prostoru dochází 
k vymezení dobývacího prostoru, tj. k vymezení 
území, na němž se předpokládá, že bude 
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Poznámka pod čarou č. 1a zní: 

„1a) § 84 a násl., § 108 a násl. a § 126 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
§ 10 odst. 1 a § 19 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
§ 8 a násl. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 3 a násl. zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů. 
§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 42a a § 42b zákona 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.“. 

Odůvodnění: Z hlediska změn § 3 písm. g) je nedůvodné rozdělovat 
novelizaci do dvou novelizačních bodů. Podle čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) se text v poznámkách 
pod čarou zpravidla samostatně nenovelizuje. V návrhu to není 
nutné, vhodnější je nahradit v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády slova „zvláštních právních předpisů“ slovy „jiného 
právního předpisu“ a v rámci této změny novelizovat poznámku pod 
čarou č. 1a. Formulace návrhu „jeho změny posuzovaných“ není dle 
názoru ČBÚ jazykově správně. ČBÚ rovněž navrhuje v daném 
ustanovení z poznámky pod čarou vypustit odkaz na horní zákon – 

v budoucnu (po vydání příslušného povolení) 
prováděna těžba.  I přes rozdíly povahy 
stanovení dobývacího prostoru od umisťování 
jiných záměrů vnímá MŽP stanovení DP jako 
součást umístění záměru budoucí těžby. 
Skutečnost, že stanovení DP je v zásadě 
ekvivalentem územního rozhodnutí lze dovodit z 
§ 27 odst. 6 horního zákona, kde se uvádí: 
„Stanovení a změna dobývacího prostoru je i 
rozhodnutím o změně využití území v rozsahu 
jeho vymezení na povrchu.“.  
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zevrubné odůvodnění této úpravy je uvedeno v připomínce k bodům 
4 až 6. V návrhu původně uvedená ustanovení § 17 a § 18 zákona 
č. 61/1988 Sb. upravují proces povolování hornické činnosti, § 18a 
stanoví přechod vydaných rozhodnutí na právní nástupce. 
Z hlediska vlastní hmotněprávní úpravy by proto správně měly být 
uvedeny § 10 odst. 1 (těžba - dobývání výhradních ložisek) a § 19 
odst. 1 (těžba – dobývání nevýhradních ložisek). 
Tato připomínka je zásadní. 

Lb kraj 67.  D Bod 11 - §3 písmeno g) navrhujeme slovo „posuzovaných“ 
nahradit slovem „posuzované“ 

Odůvodnění:  
Formální připomínka z hlediska významu – slovosled 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází ke změně použité formulace. 

Lb kraj 
 

68.  Z Bod 11 - § 3 písm. g) - (vymezení pojmu navazující řízení) - 
navrhujeme slova „k povolenému záměru“ uvedená ve větě za 
středníkem nahradit pouze slovem „k záměru“ – zásadní 
připomínka 

Vysvětleno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází ke změně použité formulace. 
Cílem definice navazujícího řízení a povoleného 
záměru je určit okamžik, kdy je záměr povolen, 
tedy kdy je vydán tzv. development consent. 
Vše, co bude předcházet tomuto okamžiku a 
naplní definici navazujícího řízení (bod 13.), 
bude navazujícím řízením. Proto i řízení o změně 
územního rozhodnutí jím za splnění stanovených 
podmínek bude, neboť i v tomto řízení je 
nezbytné stanovisko EIA respektovat. 

Praha 69.  Z K bodu 11 - § 3 písm. g)  
 Upřesňuje se vymezení záměru a jeho změny, ale s největší 

pravděpodobností to v kombinaci s úpravou v § 4 odst. 1 písm. d) 
(viz následující připomínka) přinejmenším v některých     případech     
přinese   legalizaci    tzv.    salámové   metody    postupného (ne-

Vysvětleno 
Využití možnosti zakotvit spodní prahové limity a 
vyloučit záměry, u kterých se nepředpokládají 
významné vlivy na životní prostředí, 
z posuzování s sebou vždy zákonitě nese riziko, 
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)posuzování dílčích částí celku. To je třeba odmítnout. 
     Tato připomínka je zásadní. 

 
 Navrhované novelizované znění neodstraňuje pochybnosti o tom, 

kterou konkrétní změnu rozhodnutí, které bylo vydáno v navazujícím 
řízení, je nutno projednat rovněž v navazujícím řízení, navíc je 
koncipováno značně zmatečně.  V daném případě je nutno si 
uvědomit, že nutnost změny navazujícího rozhodnutí nemusí být 
vždy nutně vyvolána změnou záměru ve smyslu § 3 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ale též plynutím času -  
typické je řízení o změně stavby spočívající v prodloužení lhůty 
k dokončení stavby – tj. změny podmínky pro dokončení stavby.  
Rovněž tak je zcela nešťastně uvedeno „pokud změna záměru, 
která změnu rozhodnutí vyvolala, nebyla posuzována podle tohoto 
zákona“.  Z praxe odvolacího správního orgánu je známa nekázeň 
stavebníků, může se tedy stát, že změna nebyla posuzována, ačkoli 
posuzována být měla.  
 
Není dále vůbec řešeno, zda je jako navazující nutno považovat i 
řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí či 
prodloužení platnosti stavebního povolení.  
 
Na základě výše uvedeného požadujeme návrh doplněného textu 
na konci písmena g) nahradit textem, který zní:  
„za navazující řízení se nepovažuje řízení o změně záměru, 
pokud tato změna záměru nepodléhala posuzování podle 
tohoto zákona; za navazující řízení se nepovažuje řízení  
o prodloužení lhůty k dokončení povolené stavby a řízení o 
prodloužení platnosti vydaného pravomocného rozhodnutí 
vydaného v navazujícím řízení,“. 
 
V  části uvedeného ustanovení za středníkem považujeme za 

že ve snaze vyhnout se jakémukoli posouzení 
záměru ze strany příslušného úřadu investor 
rozdrobí svůj záměr na nepatrné celky, které 
stanovených prahových hodnot nedosáhnou (tzv. 
salámování). Toto riziko je logickým důsledkem 
zakotvení spodních prahových hodnot. Je však 
minimalizováno právě úpravou § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV a nízkým nastavením prahových hodnot 
(investor by musel svůj záměr rozdrobit na tak 
velké množství záměrů, aby se vyhnul jejich 
posouzení, že to již pro něj není výhodné). 
 
V § 3 písm. g) ZPV je na základě obdržených 
připomínek navržen taxativní výčet navazujících 
řízení a v tomto výčtu není uvedeno řízení o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí či 
stavebního povolení. Tato řízení tedy nepatří do 
okruhu navazujících řízení vymezených v § 3 
písm. g) ZPV. 
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důležité zdůraznit vyjmenovaná řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úst kraj 70.  Z 3. K bodu 11 - § 3 písm. g) 
Navrhujeme upravit příslušnost správního orgánu, který toto 
„nenavazující“ řízení (definované za středníkem) povede – např. 
„K vedení tohoto řízení je příslušný ten správní orgán, jehož 
rozhodnutí je měněno“. 
 
Odůvodnění: 
Předchozí novelou ZPV byl změněn § 13 stavebního zákona tak, že 
byl doplněn jeho odst. 8, který zní: 
„(8) K vedení řízení podle tohoto zákona, které je navazujícím 
řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je v 
prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. Obecní úřad obce s 
rozšířenou působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 
122, 123 a 124.“ 
K řízení, které není navazujícím řízením, je však příslušný obecný 
stavební úřad dle odst.1 téhož paragrafu: 
„(1) Obecným stavebním úřadem je   
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech 
stavebního řádu,   
b) krajský úřad,   
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností8),   
d) pověřený obecní úřad8),   
e) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. 
prosince 2012.“  
Pokud je místně příslušným stavebním úřadem jiný úřad než úřad 
obce s rozšířenou působností, nemá k dispozici původní 
dokumentaci ani informace o původním řízení. Tu by si musel 
zapůjčit a poté opět vrátit, aby mohl stavební úřad obce s rozšířenou 
působností povolit předčasné užívání, zkušební provoz a užívání 

Vysvětleno 
V ZPV nelze upravovat příslušnost orgánů 
vedoucích navazující řízení, neboť ta vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů. 
Nicméně okruh navazujících řízení bude 
vymezen přímo v textu zákona v § 3 písm. g) 
ZPV, a to taxativním výčtem jednotlivých řízení. 
V důsledku této úpravy dochází ke změně 
použité formulace. 
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stavby. Problém by byl i s příslušností ke kontrolním prohlídkám 
stavby a kolaudaci a s uložením dokumentace stavby (§ 167 
stavebního zákona). 
Tato připomínka je zásadní. 

St kraj 71.  Z § 3 písm. g), odkaz 1a pod čarou 
Taxativní výčet navazujících řízení vítáme, neboť v současné praxi 
způsobuje řadu problémů určování, která řízení jsou považována ve 
smyslu tohoto zákona za navazující. 
Nesouhlasíme však se zvolenou formou taxativního výčtu 
jednotlivých řízení, který bude vyžadovat časté aktualizace s 
ohledem na změny v legislativě uvedených zákonů. 
 
Navrhujeme např. vymezit jednotlivá řízení pouze terminologií 
z jednotlivých speciálních zákonů (namísto taxativního výčtu dílčích 
ustanovení), podle kterých jsou řízení v praxi vedena, a to 
následovně: 
- územní řízení 
- stavební řízení 
- změna v užívání stavby 
- řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru 
- řízení o povolení hornické činnosti 
- povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
- změna a zrušení povolení k nakládání s vodami 
- stavební povolení k vodním dílům 
- ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav 
- povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky do kanalizace 
- řízení o vydání integrovaného povolení 
- povolení provozu stacionárního zdroje 
- souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů 
- provozní omezení ke snížení hluku na letišti 

Akceptováno  
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení, a to prostřednictvím 
označení těchto řízení jejich názvy uvedenými v 
právníchi předpisech, které je upravují. 
 
Navržené doplnění o řízení podle § 16 až 18 
zákona č. 13/1997 Sb. a § 7 zákona č. 266/1994 
Sb. není nutné, neboť se jedná o odchylky od 
stavebního řízení (nikoli o samostatná, odlišná 
řízení) – stavební řízení je i nadále vedeno 
primárně podle stavebního zákona, byť 
s odchylkami stanovenými uvedenými zvláštními 
právními předpisy. Řízení podle § 16 zákona č. 
13/1997 Sb. jsou tedy stále územním a 
stavebním řízením a v zákoně č. 13/1997 Sb. 
jsou pouze uvedeny některé odchylky od obecné 
úpravy těchto řízení obsažené ve stavebním 
zákoně. Odkazy na územní řízení a stavební 
řízení podle stavebního zákona jsou v textu 
poznámky pod čarou uvedeny, a proto není 
nezbytné výslovně uvádět i odkaz na § 16 
zákona č. 13/1997 Sb. Totéž platí i pro § 7 
zákona č. 266/1994 Sb. 
 
§ 17 zákona č. 13/1997 Sb. žádné řízení nebo 
povolení neupravuje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



- výstavba dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace (územní a stavební řízení pozemních 
komunikací) 
- stavební řízení pro stavby dráhy a stavby na dráze 
 
Při obecném vymezení řízení např. „povolení podle vodního 
zákona“, viz výčet řízení podle vodního zákona výše, vzniknou 
zřejmě opět dohady. 
 
Dále v odkazu 1a) pod čarou požadujeme doplnit další speciální 
stavební úřady, resp. navazující řízení podle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh znění: 
 
1a § 84 a násl., § 108 a násl. a § 126 a násl. zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  
§ 28 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
§ 17 až § 18a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů.  
§ 8 a násl. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
§ 3 a násl. zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů.  
§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  
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§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 42a a § 42b zákona 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. 
§ 16 až § 18 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 
§ 7 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů 

MPO 72.  Z K § 3 písm. g) části před středníkem a navazující poznámce pod 
čarou 1a. 

a) Vzhledem k tomu, že z poznámky pod čarou (vypuštění slova 
„například“) vyplývá, že se jedná o úplný výčet řízení, která 
mohou býti navazujícími, požadujeme upustit od obecné definice 
navazujícího řízení a přistoupit k explicitnímu vymezení všech 
řízení, která je nutné považovat za navazující, v normativní části 
předpisu. Vymezení je nezbytné provést jak textovým 
vymezením (př. územní řízení), tak příslušným odkazem na 
jeden konkrétní paragraf příslušného předpisu (př. § 84 
stavebního zákona). Poznámku pod čarou 1a je pak nutné 
vypustit.  

 
Odůvodnění: 
Konkrétním vymezením navazujících řízení v normativní části 
předpisu dojde k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci všech 
navazujících řízení, čímž se stane zákon EIA jednoznačným pro 
jeho adresáty. Uvedení formou např. „§ 84 a násl.“ stavebního 
zákona nedává jasnou představu, zda se jedná pouze o toto řízení a 
s ním související následná ustanovení nebo i nějaká jiná řízení 
uvedená v jakýchkoliv paragrafech po § 84. Vzhledem k tomu, že 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. Poznámka pod čarou 
č. 1a bude vypuštěna. 
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dle návrhu lze předpokládat, že se jedná o výčet konečný, 
nespatřujeme žádný důvod k tomu, aby k tomuto explicitnímu 
vymezení nedošlo. V případě změn zákonů či vzniku nových a jejich 
promítnutí do jiných předpisů je standardní legislativní činností, 
která nemůže být důvodem pro odmítnutí úprav. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 73.  Z K § 3 písm. g) části před středníkem a navazující poznámce pod 
čarou 1a. 
Vzhledem k tomu, že z poznámky pod čarou (vypuštění slova 
„například“) vyplývá, že se jedná o úplný výčet řízení, která mohou 
býti navazujícími, požadujeme upustit od obecné definice 
navazujícího řízení a přistoupit k explicitnímu vymezení všech 
řízení, která je nutné považovat za navazující, v normativní části 
předpisu. Vymezení je nezbytné provést jak textovým vymezením 
(př. územní řízení), tak příslušným odkazem na jeden konkrétní 
paragraf příslušného předpisu (př. § 84 stavebního zákona). 
Poznámku pod čarou 1a je pak nutné vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Konkrétním vymezením navazujících řízení v normativní části 
předpisu dojde k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci všech 
navazujících řízení, čímž se stane zákon EIA jednoznačným pro 
jeho adresáty. Uvedení formou např. „§ 84 a násl.“ stavebního 
zákona nedává jasnou představu, zda se jedná pouze o toto řízení a 
s ním související následná ustanovení nebo i nějaká jiná řízení 
uvedená v jakýchkoliv paragrafech po § 84. Vzhledem k tomu, že 
dle návrhu lze předpokládat, že se jedná o výčet konečný, 
nespatřujeme žádný důvod k tomu, aby k tomuto explicitnímu 
vymezení nedošlo. V případě změn zákonů či vzniku nových a jejich 
promítnutí do jiných předpisů je standardní legislativní činností, 
která nemůže být důvodem pro odmítnutí úprav. 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. Poznámka pod čarou 
č. 1a bude vypuštěna. 
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HK ČR 74.  Z Připomínka k bodu 11 (§ 3 písm. g)) části před středníkem a 
navazující poznámce pod čarou 1a 

Vzhledem k tomu, že z poznámky pod čarou (vypuštění slova 
„například“) vyplývá, že se jedná o úplný výčet řízení, která mohou 
býti navazujícími, požadujeme upustit od obecné definice 
navazujícího řízení a přistoupit k explicitnímu vymezení všech 
řízení, která je nutné považovat za navazující, v normativní části 
předpisu. Vymezení je nezbytné provést jak textovým vymezením 
(př. územní řízení), tak příslušným odkazem na jeden konkrétní 
paragraf příslušného předpisu (př. § 84 stavebního zákona). 
Poznámku pod čarou 1a je pak nutné vypustit.  

Odůvodnění: 

Konkrétním vymezením navazujících řízení v normativní části 
předpisu dojde k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci všech 
navazujících řízení, čímž se stane zákon EIA jednoznačným pro 
jeho adresáty. Uvedení formou např. „§ 84 a násl.“ stavebního 
zákona nedává jasnou představu, zda se jedná pouze o toto řízení a 
s ním související následná ustanovení nebo i nějaká jiná řízení 
uvedená v jakýchkoliv paragrafech po § 84. Vzhledem k tomu, že 
dle návrhu lze předpokládat, že se jedná o výčet konečný, 
nespatřujeme žádný důvod k tomu, aby k tomuto explicitnímu 
vymezení nedošlo. V případě změn zákonů či vzniku nových a jejich 
promítnutí do jiných předpisů je standardní legislativní činností, 
která nemůže být důvodem pro odmítnutí úprav. 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. Poznámka pod čarou 
č. 1a bude vypuštěna. 
 

MPO 75.  Z b) Požadujeme vypustit integrované povolení z navazujících řízení. 

Odůvodnění: 
Není respektováno, resp. je zcela opomenuto, propojení EIA s IPPC 
v zákoně o integrované prevenci, kde je tato vazba poměrně dobře 
ošetřena. Integrované povolení není vydáno, aniž by nezahrnulo 
podmínky stanoviska EIA a úřad, který integrované povolení 

Vysvětleno 
Řízení o vydání integrovaného povolení, 
naplňuje definici navazujícího řízení podle § 3 
písm. g) ZPV, jelikož je v něm vydáváno 
rozhodnutí, kterým se povoluje provedení 
záměru.  
Za provedení záměru je nezbytné považovat 
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vydává, musí prověřit, že povoluje něco, k čemu má stanovisko EIA 
(tj. kapacita, účel, umístění, technologie, atd.). Zároveň je rovněž 
zajištěna účast veřejnosti na rozhodování podle zákona o 
integrované prevenci. Integrované povolení by tedy nemělo být 
chápáno jako navazující řízení, resp. zákon o integrované prevenci 
(popř. i vodní zákon pokud se dle něj postupuje při vydání 
integrovaného povolení) by měl být z výčtu legislativních předpisů, 
podle nichž je vydáno navazující rozhodnutí vyloučen (vyškrtnut). 
Tato připomínka je zásadní. 

nejenom jeho výstavbu, nýbrž i jeho provoz, 
jelikož i ten je fyzickým prováděním 
záměru.(Tento závěr lze dovodit i z přílohy č. 6 
části I bodu 8 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve které stojí, že mezi 
náležitosti stanoviska EIA patří „podmínky pro 
fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) 
záměru, provozu záměru...“.) Protože 
stanovisko EIA má povahu závazného 
stanoviska, jeho podmínky musí být převzaty do 
správního rozhodnutí a právěintegrované 
povolení je (je-li vydáváno) rozhodnutím, do 
kterého jsou přebírány podmínky stanoviska EIA, 
které se vztahují k provozu záměru.  
 
Není tedy možné vyloučit řízení o vydání 
integrovaného povolení z okruhu navazujících 
řízení, jelikož toto řízení naplňuje definici 
navazujícího řízení a dochází v něm k přebírání 
podmínek stanoviska EIA do vydávaného 
rozhodnutí.  
 
Právní úprava účasti veřejnosti v navazujících 
řízeních je zvláštní právní úpravou k úpravě 
účasti veřejnosti podle zákona o integrované 
prevenci (stejný vztah mají § 9b až 9e zákona č. 
100/2001 Sb. i vůči dalším právním předpisům 
upravujícím navazující řízení).  

SPČR 76.  Z K poznámce pod čarou 1a. 
Požadujeme vypustit integrované povolení z navazujících řízení. 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
Řízení o vydání integrovaného povolení, 
naplňuje definici navazujícího řízení podle § 3 
písm. g) ZPV, jelikož je v něm vydáváno 
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Není respektováno, resp. je zcela opomenuto, propojení EIA s IPPC 
v zákoně o integrované prevenci, kde je tato vazba poměrně dobře 
ošetřena. Integrované povolení není vydáno, aniž by nezahrnulo 
podmínky stanoviska EIA a úřad, který integrované povolení 
vydává, musí prověřit, že povoluje něco k čemu má stanovisko EIA 
(tj. kapacita, účel, umístění, technologie, atd.). Zároveň je rovněž 
zajištěna účast veřejnosti na rozhodování podle zákona o 
integrované prevenci. Integrované povolení by tedy nemělo být 
chápáno jako navazující řízení, resp. zákon o integrované 
prevenci (popř. i vodní zákon pokud se dle něj postupuje při 
vydání integrovaného povolení) by měl být z výčtu 
legislativních předpisů, podle nichž je vydáno navazující 
rozhodnutí vyloučen (vyškrtnut). 

rozhodnutí, kterým se povoluje provedení 
záměru.  
Za provedení záměru je nezbytné považovat 
nejenom jeho výstavbu, nýbrž i jeho provoz, 
jelikož i ten je fyzickým prováděním 
záměru.(Tento závěr lze dovodit i z přílohy č. 6 
části I bodu 8 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve které stojí, že mezi 
náležitosti stanoviska EIA patří „podmínky pro 
fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) 
záměru, provozu záměru...“.) Protože 
stanovisko EIA má povahu závazného 
stanoviska, jeho podmínky musí být převzaty do 
správního rozhodnutí a právěintegrované 
povolení je (je-li vydáváno) rozhodnutím, do 
kterého jsou přebírány podmínky stanoviska EIA, 
které se vztahují k provozu záměru.  
 
Není tedy možné vyloučit řízení o vydání 
integrovaného povolení z okruhu navazujících 
řízení, jelikož toto řízení naplňuje definici 
navazujícího řízení a dochází v něm k přebírání 
podmínek stanoviska EIA do vydávaného 
rozhodnutí.  
 
Právní úprava účasti veřejnosti v navazujících 
řízeních je zvláštní právní úpravou k úpravě 
účasti veřejnosti podle zákona o integrované 
prevenci (stejný vztah mají § 9b až 9e zákona č. 
100/2001 Sb. i vůči dalším právním předpisům 
upravujícím navazující řízení). 

HK ČR 77.  Z Připomínka k poznámce pod čarou 1a. (bod 10) Vysvětleno 
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Požadujeme vypustit integrované povolení z navazujících řízení. 

Odůvodnění: 

Není respektováno, resp. je zcela opomenuto, propojení EIA s IPPC 
v zákoně o integrované prevenci, kde je tato vazba poměrně dobře 
ošetřena. Integrované povolení není vydáno, aniž by nezahrnulo 
podmínky stanoviska EIA a úřad, který integrované povolení 
vydává, musí prověřit, že povoluje něco k čemu má stanovisko EIA 
(tj. kapacita, účel, umístění, technologie, atd.). Zároveň je rovněž 
zajištěna účast veřejnosti na rozhodování podle zákona o 
integrované prevenci. Integrované povolení by tedy nemělo být 
chápáno jako navazující řízení, resp. zákon o integrované prevenci 
(popř. i vodní zákon pokud se dle něj postupuje při vydání 
integrovaného povolení) by měl být z výčtu legislativních předpisů, 
podle nichž je vydáno navazující rozhodnutí vyloučen (vyškrtnut). 

Řízení o vydání integrovaného povolení, 
naplňuje definici navazujícího řízení podle § 3 
písm. g) ZPV, jelikož je v něm vydáváno 
rozhodnutí, kterým se povoluje provedení 
záměru.  
Za provedení záměru je nezbytné považovat 
nejenom jeho výstavbu, nýbrž i jeho provoz, 
jelikož i ten je fyzickým prováděním 
záměru.(Tento závěr lze dovodit i z přílohy č. 6 
části I bodu 8 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve které stojí, že mezi 
náležitosti stanoviska EIA patří „podmínky pro 
fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) 
záměru, provozu záměru...“.) Protože 
stanovisko EIA má povahu závazného 
stanoviska, jeho podmínky musí být převzaty do 
správního rozhodnutí a právěintegrované 
povolení je (je-li vydáváno) rozhodnutím, do 
kterého jsou přebírány podmínky stanoviska EIA, 
které se vztahují k provozu záměru.  
 
Není tedy možné vyloučit řízení o vydání 
integrovaného povolení z okruhu navazujících 
řízení, jelikož toto řízení naplňuje definici 
navazujícího řízení a dochází v něm k přebírání 
podmínek stanoviska EIA do vydávaného 
rozhodnutí.  
 
Právní úprava účasti veřejnosti v navazujících 
řízeních je zvláštní právní úpravou k úpravě 
účasti veřejnosti podle zákona o integrované 
prevenci (stejný vztah mají § 9b až 9e zákona č. 
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100/2001 Sb. i vůči dalším právním předpisům 
upravujícím navazující řízení). 

MD 78.  Z K čl. I, bodu 11 (§3 písm. g)) 
Požadujeme vypuštění slova „povolenému“, neboť řízení o změně 
rozhodnutí může probíhat, i pokud ještě nebyl záměr zcela povolený 
(např. se může jednat o změnu územního rozhodnutí ve chvíli, kdy 
ještě není vydáno stavební povolení). 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází ke změně použité formulace. 
Pokud dosud nebyl ukončen povolovací proces 
k záměru, pak je žádoucí, aby i změnová 
rozhodnutí spadala do režimu povolovacích 
řízení, pokud splní podmínky bodu 13. nové 
definice navazujících řízení. Opuštění režimu 
navazujících řízení, tedy nové zařazení a 
posouzení změn záměru podle § 4 odst. 1 ZPV, 
je namístě až poté, co je záměr povolen. 

MPO 79.  Z K § 3 písm. g) části za středníkem. 
Požadujeme z návrhu vypustit slovo “povolenému“. 

Odůvodnění: 
Změna některých již vydaných povolení ještě před získáním 
„konečného“ povolení (typicky stavebního) je běžná a nedomníváme 
se, že je nutné, aby tyto změny byly a priori navazujícím řízením. 
Pro zajištění toho, že při změně nebude povolena činnost, která by 
mohla mít významný vliv na životní prostředí je zajištěna zbytkem 
textu za středníkem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází ke změně použité formulace. 
Pokud dosud nebyl ukončen povolovací proces 
k záměru, pak je žádoucí, aby i změnová 
rozhodnutí spadala do režimu povolovacích 
řízení, pokud splní podmínky bodu 13. nové 
definice navazujících řízení. Opuštění režimu 
navazujících řízení, tedy nové zařazení a 
posouzení změn záměru podle § 4 odst. 1 ZPV, 
je namístě až poté, co je záměr povolen. 

SPČR 80.  Z K § 3 písm. g) části za středníkem. 
Požadujeme z návrhu vypustit slovo “povolenému“. 
 
Odůvodnění: 

 Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
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Změna některých již vydaných povolení ještě před získáním 
„konečného“ povolení (typicky stavebního) je běžná a nedomníváme 
se, že je nutné, aby tyto změny byly a priori navazujícím řízení. Pro 
zajištění toho, že při změně nebude povolena činnost, která by 
mohla mít významný vliv na životní prostředí je zajištěna zbytkem 
textu za středníkem. 

úpravy dochází ke změně použité formulace. 
Pokud dosud nebyl ukončen povolovací proces 
k záměru, pak je žádoucí, aby i změnová 
rozhodnutí spadala do režimu povolovacích 
řízení, pokud splní podmínky bodu 13. nové 
definice navazujících řízení. Opuštění režimu 
navazujících řízení, tedy nové zařazení a 
posouzení změn záměru podle § 4 odst. 1 ZPV, 
je namístě až poté, co je záměr povolen. 

HK ČR 81.  Z Připomínka k bodu 11 (§ 3 písm. g)) části za středníkem 

Požadujeme z návrhu vypustit slovo „povolenému“. 

Odůvodnění: 

Změna některých již vydaných povolení ještě před získáním 
„konečného“ povolení (typicky stavebního) je běžná a nedomníváme 
se, že je nutné, aby tyto změny byly a priori navazujícím řízení. Pro 
zajištění toho, že při změně nebude povolena činnost, která by 
mohla mít významný vliv na životní prostředí je zajištěna zbytkem 
textu za středníkem. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází ke změně použité formulace. 
Pokud dosud nebyl ukončen povolovací proces 
k záměru, pak je žádoucí, aby i změnová 
rozhodnutí spadala do režimu povolovacích 
řízení, pokud splní podmínky bodu 13. nové 
definice navazujících řízení. Opuštění režimu 
navazujících řízení, tedy nové zařazení a 
posouzení změn záměru podle § 4 odst. 1 ZPV, 
je namístě až poté, co je záměr povolen. 

MPO 82.  D V novelizačním bodě č. 10 v poznámce pod čarou č. 1a  

doporučujeme slova „a násl.“ nahradit jiným vhodným způsobem. 
Legislativní pravidla vlády neumožňují používání zkratek. 

Akceptováno jinak  
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází k vypuštění poznámky pod čarou 
č. 1a. 

§ 3 písm. i)  
ÚV ČR – 
VÚV 

83.  Z Zásadní připomínka 
K § 3 písm. i): 
Do bodu 1. doplnit „fyzická osoba…“.  

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Připomínka směřuje k ustanovení, které není 
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Do bodu 2.  
- Za slova „„..jejímž předmětem činnosti je ochrana životního 

prostředí nebo veřejného zdraví“ doplnit slova „ a námitka 
ve věci se týká ochrany životního prostředí, nebo 
veřejného zdraví.  

- Vyjmout slova „soukromého práva“. 
- Za slova  „…jejíž hlavní“ doplnit slova „ani vedlejší“. 

 
Odůvodnění:  

1. Jedná se o důslednější prosazení srozumitelnosti a 
logické návaznosti. 

2. Vyloučení pochybnosti, že právnické osoby v ochraně 
životního prostředí sledují svůj hmotný zájem. 

Právnická osoba soukromého práva je zavádějící protimluv 

novelizováno a které v praxi nečiní potíže. 
Věcné omezení připomínek nelze akceptovat, a 
to z několika důvodů: 

1) Určité zacyklení  
Ustanovení § 3 písm. i) ZPV obsahuje 
podmínky (kritéria), na základě kterých se 
subjekt stává dotčenou veřejností. V případě, že 
tyto podmínky splní, jsou mu přiznána 
vyjmenovaná práva. Mezi tyto podmínky tak 
logicky nemohou spadat úkony, které dotčená 
veřejnost vykonává zpravidla až poté, co statut 
dotčené veřejnosti získá. Rovněž nelze připustit, 
aby v některém řízení statut dotčené veřejnosti 
měla a v jiném ne, a to pouze na základě 
obsahu připomínky, kterou uplatní. 
2) Rozpor s požadavky unijního a 

mezinárodního práva 
Směrnice EIA neobsahuje žádné ustanovení, 
které by umožňovalo omezit okruh připomínek 
uplatňovaných dotčenou veřejností pouze na 
otázky životního prostředí nebo veřejného 
zdraví. Restrikce v podobě omezení důvodů, pro 
které lze podat odvolání/připomínkovat 
schvalovaný záměr, lze považovat za potenciální 
rozpor se směrnicí EIA.  
Obdobný závěr učinil Výbor pro dodržování 
Aarhuské úmluvy ve svých závěrech a 
doporučeních z prosince 2013 ve vztahu k 
německé právní úpravě, podle které dotčená 
veřejnost může napadat porušení pouze těch 
zákonných ustanovení, která slouží k ochraně 
životního prostředí. Výbor v daném nálezu 
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spatřuje v takové praxi porušení Aarhuské 
úmluvy a namítá, že pro takové omezení 
důvodů, pro které lze namítat nezákonnost 
povolení, neposkytuje Aarhuská úmluva prostor. 
(v podrobnostech body 76 – 80 dokumentu 
dostupného zde:  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/com
pliance/C2008-
31/Findings/C31Germany_findings_advancedun
edited.pdf) 

MPO 84.  Z K §3 písm. i  
K §3 i) požadujeme doplnit:  
1. „Fyzická osoba…“  
2. :„..jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí 
nebo veřejného zdraví a námitka ve věci se týká ochrany 
životního prostředí, nebo veřejného zdraví. Vyjmout údaj: 
„soukromého práva“, doplnit: „…jejíž hlavní ani vedlejší činností 
není podnikání…. “   
Odůvodnění:  
1. Jedná se o důslednější prosazení srozumitelnosti a logické 

návaznosti. 
2. snaha vyloučit jakoukoliv pochybnost že právnické osoby 

v ochraně životního prostředí sledují svůj hmotný zájem.  
právnická osoba soukromého práva je zavádějící protimluv 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Připomínka směřuje k ustanovení, které není 
novelizováno a které v praxi nečiní potíže. 
Věcné omezení připomínek nelze akceptovat, a 
to z několika důvodů: 

3) Určité zacyklení  
Ustanovení § 3 písm. i) ZPV obsahuje podmínky 
(kritéria), na základě kterých se subjekt stává 
dotčenou veřejností. V případě, že tyto podmínky 
splní, jsou mu přiznána vyjmenovaná práva. 
Mezi tyto podmínky tak logicky nemohou spadat 
úkony, které dotčená veřejnost vykonává 
zpravidla až poté, co statut dotčené veřejnosti 
získá. Rovněž nelze připustit, aby v některém 
řízení statut dotčené veřejnosti měla a v jiném 
ne, a to pouze na základě obsahu připomínky, 
kterou uplatní. 

4) Rozpor s požadavky unijního a 
mezinárodního práva 

Směrnice EIA neobsahuje žádné ustanovení, 
které by umožňovalo omezit okruh připomínek 
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uplatňovaných dotčenou veřejností pouze na 
otázky životního prostředí nebo veřejného 
zdraví. Restrikce v podobě omezení důvodů, pro 
které lze podat odvolání/připomínkovat 
schvalovaný záměr, lze považovat za potenciální 
rozpor se směrnicí EIA.  
Obdobný závěr učinil Výbor pro dodržování 
Aarhuské úmluvy ve svých závěrech a 
doporučeních z prosince 2013 ve vztahu k 
německé právní úpravě, podle které dotčená 
veřejnost může napadat porušení pouze těch 
zákonných ustanovení, která slouží k ochraně 
životního prostředí. Výbor v daném nálezu 
spatřuje v takové praxi porušení Aarhuské 
úmluvy a namítá, že pro takové omezení 
důvodů, pro které lze namítat nezákonnost 
povolení, neposkytuje Aarhuská úmluva prostor. 
(v podrobnostech body 76 – 80 dokumentu 
dostupného zde:  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/com
pliance/C2008-
31/Findings/C31Germany_findings_advancedun
edited.pdf) 

JM kraj 85.  Z Nad rámec novely: 
K § 3 písm. i) bod 1.  – v souvislosti s tzv. dotčenou veřejností by 
bylo vhodné upřesnit, že „osobou“ se rozumí pouze fyzická osoba. 
Dále považujeme za poněkud problematické (a praxe potvrzuje), že 
postavení dotčené veřejnosti není přiznáno dotčeným územním 
samosprávným celkům (obcím a krajům), což zakládá jejich nerovné 
postavení např. v možnosti podat odvolání proti závěru zjišťovacího 
řízení oproti subjektům definovaným v § 3 písm. i) bod 2.  Přitom 
samosprávy obcí a krajů jsou nepochybně nadány mandátem 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Připomínka směřuje k ustanovení, které není 
novelizováno a které v praxi nečiní potíže. 
Ustanovení o dotčení veřejnosti jsou 
transpozičním ustanovením k čl. 11 směrnice 
EIA, který přiznává právo na soudní ochranu 
pouze příslušníkům dotčené veřejnosti, nikoli 
dotčeným územním samosprávným celkům. 
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získaným ve volbách mj. k hájení zájmů veřejnosti. V souvislosti s 
tím by bylo nutné upravit příslušná ustanovení § 7. 

§ 3 písm. k) 
MPO 86.  D K § 3 písm. k)  

Doporučujeme upravit definici oznamovatele, tak aby dávala smysl 
a odpovídala textu směrnice, např. tímto způsobem: „k) 
oznamovatelem ten, kdo předloží oznámení záměru nebo 
dokumentaci podle § 6“. 
 
Odůvodnění:  
Oznamovatele určuje skutečnost, že podá oznámení záměru 
příslušnému úřadu. Skutečnost, že někdo hodlá záměr provést, lze 
stěží prokázat, navíc oznamovatel nemusí sám záměr provádět. 
Směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU rovněž 
v podobném duchu definuje oznamovatele jako žadatele o povolení 
nebo orgán veřejné moci, který dal podnět k záměru. 

Vysvětleno 
Vzhledem ke skutečnosti, že osoba 
oznamovatele se v průběhu povolovacího 
procesu může měnit, jsme toho názoru, že 
stávající obecná formulace „ten, kdo hodlá 
realizovat záměr“ lépe odpovídá potřebám praxe, 
kdy žadatelem o navazující rozhodnutí již 
nemusí být týž subjekt, který podal oznámení 
záměru nebo předložil dokumentaci EIA. 
Oznamovatelem se rozumí ten, kdo hodlá 
realizovat záměr, tj. kdo využívá stanovisko EIA, 
a to ať už jako osoba, která vyvolala proces EIA, 
nebo jako její právní nástupce. 

SPČR 87.  D K § 3 písm. k)  
Doporučujeme upravit definici oznamovatele, tak aby dávala smysl 
a odpovídala textu směrnice, např. tímto způsobem: „k) 
oznamovatelem ten, kdo předloží oznámení záměru nebo 
dokumentaci podle § 6“. 
 
Odůvodnění:  
Oznamovatele určuje skutečnost, že podá oznámení záměru 
příslušnému úřadu. Skutečnost, že někdo hodlá záměr provést, lze 
stěží prokázat, navíc oznamovatel nemusí sám záměr provádět. 
Směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU rovněž 
v podobném duchu definuje oznamovatele jako žadatele o povolení 
nebo orgán veřejné moci, který dal podnět k záměru. 

Vysvětleno 
Vzhledem ke skutečnosti, že osoba 
oznamovatele se v průběhu povolovacího 
procesu může měnit, jsme toho názoru, že 
stávající obecná formulace „ten, kdo hodlá 
realizovat záměr“ lépe odpovídá potřebám praxe, 
kdy žadatelem o navazující rozhodnutí již 
nemusí být týž subjekt, který podal oznámení 
záměru nebo předložil dokumentaci EIA. 
Oznamovatelem se rozumí ten, kdo hodlá 
realizovat záměr, tj. kdo využívá stanovisko EIA, 
a to ať už jako osoba, která vyvolala proces EIA, 
nebo jako její právní nástupce. 

HK ČR 88.  D Připomínka k bodu 12 (§ 3 písm. k)  

Doporučujeme upravit definici oznamovatele tak, aby dávala smysl 

Vysvětleno 
Vzhledem ke skutečnosti, že osoba 
oznamovatele se v průběhu povolovacího 
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a odpovídala textu směrnice, např. tímto způsobem: „k) 
oznamovatelem ten, kdo předloží oznámení záměru nebo 
dokumentaci podle § 6“. 

Odůvodnění:  

Oznamovatele určuje skutečnost, že podá oznámení záměru 
příslušnému úřadu. Skutečnost, že někdo hodlá záměr provést, lze 
stěží prokázat, navíc oznamovatel nemusí sám záměr provádět. 
Směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU rovněž 
v podobném duchu definuje oznamovatele jako žadatele o povolení 
nebo orgán veřejné moci, který dal podnět k záměru. 

procesu může měnit, jsme toho názoru, že 
stávající obecná formulace „ten, kdo hodlá 
realizovat záměr“ lépe odpovídá potřebám praxe, 
kdy žadatelem o navazující rozhodnutí již 
nemusí být týž subjekt, který podal oznámení 
záměru nebo předložil dokumentaci EIA. 
Oznamovatelem se rozumí ten, kdo hodlá 
realizovat záměr, tj. kdo využívá stanovisko EIA, 
a to ať už jako osoba, která vyvolala proces EIA, 
nebo jako její právní nástupce. 

§ 3 písm. l) 
MMR 89.  Z K bodu 12  -  § 3 písm. l) 

Slova „zahrnutí do rozhodnutí vydaného“ požadujeme nahradit slovy 
„zohlednění v rozhodnutí vydaném“ . 

Odůvodnění: Při znalosti obsahu dosavadních stanovisek není 
možné stanoviska zahrnovat do rozhodnutí, ale je nezbytné je 
v rozhodnutí zohledňovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Jedná se o transpoziční ustanovení k čl. 1 odst. 
2 písm. g) revidované směrnice EIA, který 
požaduje „začlenění“ neboli „zahrnutí“ stanoviska 
EIA do navazujícího rozhodnutí (angl. 
integration). Pouhé „zohlednění“ stanoviska EIA 
není dostatečným naplněním požadavku 
citovaného ustanovení. Bez ohledu na znění 
článku však je nutno připomenout, že stanovisko 
EIA má formu § 149 SŘ a jeho podmínky jsou 
tedy závazné pro výrokovou část rozhodnutí, pro 
něž je podkladem; v praxi tedy dochází k jejich 
přebírání, tj. začleňování neboli zahrnování do 
navazujícího rozhodnutí. 
Za účelem zohlednění skutečnosti, že podmínky 
stanoviska EIA jsou zpravidla přebírány do 
vícero navazujících rozhodnutí, bude do 
ustanovení doplněno slovo „příslušného“. 

MPO 90.  Z K § 3 písm. l):  
Slova „zahrnutí do rozhodnutí vydaného“ požadujeme nahradit slovy 

Vysvětleno 
Jedná se o transpoziční ustanovení k čl. 1 odst. 
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„zohlednění v rozhodnutí vydaném“  

Odůvodnění:  
Při znalosti obsahu dosavadních stanovisek není možné stanoviska 
zahrnovat do rozhodnutí, ale je nezbytné je v rozhodnutí 
zohledňovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

2 písm. g) revidované směrnice EIA, který 
požaduje „začlenění“ neboli „zahrnutí“ stanoviska 
EIA do navazujícího rozhodnutí (angl. 
integration). Pouhé „zohlednění“ stanoviska EIA 
není dostatečným naplněním požadavku 
citovaného ustanovení. Bez ohledu na znění 
článku však je nutno připomenout, že stanovisko 
EIA má formu § 149 SŘ a jeho podmínky jsou 
tedy závazné pro výrokovou část rozhodnutí, pro 
něž je podkladem; v praxi tedy dochází k jejich 
přebírání, tj. začleňování neboli zahrnování do 
navazujícího rozhodnutí. 
Za účelem zohlednění skutečnosti, že podmínky 
stanoviska EIA jsou zpravidla přebírány do 
vícero navazujících rozhodnutí, bude do 
ustanovení doplněno slovo „příslušného“. 

MMR 91.  Z K bodu 12  §  -  3 písm. l) 
Požadujeme vypustit odkaz na § 9a odst. 3, neboť s ohledem na 
povinnost zahrnutí stanoviska není přesný. Tato povinnost navíc 
plyne z více ustanovení.  

Dále upozorňujeme, že navrhovaná definice posuzování vlivů na 
životní prostředí by měla zahrnovat též veřejné projednávání podle 
§ 17, pokud byla povinnost jej nařídit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Čl. 1 odst. 2 písm. g) revidované směrnice EIA 
požaduje „začlenění stanoviska EIA do 
navazujícího rozhodnutí. Tím je bezpochyby 
převzetí podmínek stanoviska EIA do 
navazujícího rozhodnutí, ke kterému dochází na 
základě § 9a odst. 3 ZPV (byť k tomu dochází i 
na základě § 149 SŘ). 
 
Veřejné projednání není v definici třeba výslovně 
uvádět, neboť je již součástí „projednání 
dokumentace“. 

Lb kraj 92.  Z Bod 12 - § 3 písm. l) – (vymezení pojmu posuzování vlivů záměru 
na ŽP) – navrhujeme do definice posuzování vlivů na životní 
prostředí doplnit též veřejné projednávání podle § 17 – zásadní 
připomínka 

Vysvětleno 
Veřejné projednání není v definici třeba výslovně 
uvádět, neboť je již součástí „projednání 
dokumentace“. 
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Odůvodnění: 
Pokud by byla povinnost nařídit veřejné projednání, pak tento 
proces se stává součástí posuzování vlivů záměru na ŽP, a je proto 
nutné z hlediska jeho úplnosti je též uvést ve vymezeném pojmu 

Úst kraj 93.  Z 4. K bodu 12 - § 3 písm. l) 
a) Navrhujeme vypustit z definice procesu posuzování „zahrnutí 

stanoviska do rozhodnutí v navazujícím řízení“. 
 

b) Navrhujeme zřetelně odlišit (jasně definovat označení) proces 
„posuzování“ vlivů záměru, zakončený vydáním závazného 
stanoviska dle § 9a odst. 1 ZPV (tzv. „velká EIA“) od „posouzení“ 
vlivů záměru, zakončeného závěrem zjišťovacího řízení nebo 
rozhodnutím (zjišťovací řízení), případně od „posouzení“ 
podlimitního záměru, zakončeného sdělením příslušného úřadu. 

 
Odůvodnění: 
ad a) 
Zapracování podmínek závazného stanoviska do rozhodnutí, jehož 
je závazné stanovisko kteréhokoliv dotčeného orgánu podkladem, je 
běžná správní činnost, vykonávaná podle § 149 správního řádu. 
Jako taková nemůže být věcně považována za posuzování – tedy 
činnost podle konkrétního zvláštního zákona. Mj. by to mělo ten 
důsledek, že úředníci obecných stavebních úřadu by museli složit 
ZOZ ze všech zvláštních zákonů (viz. § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., 
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných 
celků). 

ad b) 
Definici pojmu „posuzování“ (vs. „posouzení“) nedodržuje ani sám 
předkladatel zákona, a to v zákoně ani v důvodové zprávě. Do věci 
to jednoznačně vnáší chaos. Přitom jasné odlišení „velké EIA“ od 
zjišťovacího řízení je nezbytné mj. pro správné stanovení 
povolovacího postupu podle stavebního zákona a stanovení okruhu 

Akceptováno částečně 
a) Nelze vypustit, neboť se jedná o 

transpoziční ustanovení k čl. 1 odst. 2 písm. 
g) revidované směrnice EIA, který požaduje 
„začlenění“ neboli „zahrnutí“ stanoviska EIA 
do navazujícího rozhodnutí (angl. 
integration). Teprve až tímto okamžikem dle 
revidované směrnice EIA končí proces 
posuzování vlivů na ŽP. Za účelem 
zohlednění skutečnosti, že podmínky 
stanoviska EIA jsou zpravidla přebírány do 
vícero navazujících rozhodnutí, bude do 
ustanovení doplněno slovo „příslušného“. 
 

b) S oddělením pojmů souhlasíme.  
Ze stávajícího znění zákona vyplývá, že 
„posuzováním“ se rozumí proces EIA 
(ustanovení § 4 apod.), Zákon nicméně 
nepracuje s tímto pojmem důsledně a na 
několika místech jej naopak používá v 
podstatně širším smyslu „jako pojem 
obecný, který zahrnuje i zjišťovací řízení a 
posuzování podlimitních záměrů. Na základě 
připomínky bude proto za účelem upřesnění 
těchto pojmů a zajištění souladu s ostatními 
právními předpisy  použito obráceného 
pojmosloví, než bylo  původně navrhováno 
(tedy posouzení záměru = proces EIA, 
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účastníků řízení. Je nezbytné dát do souladu definice pojmů dle 
návrhu ZPV s pojmy stavebního zákona (zejména § 87, § 96 odst. 
1, § 78a, § 81, § 94, § 94a, § 116 odst. 1, § 117, § 118, § 95 odst. 1 
písm. b), § 103 odst. 1 písm. a), § 104 odst. 1 písm. k) a odst. 4).  
Ve vazbě na současný návrh ZPV je to ve většině případů přesně 
obráceně! 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

posuzování záměrů = obecný pojem) – 
návrh novely bude v tomto smyslu upraven. 

§ 3 písm. m) 
MMR 
 

94.  Z K bodu 12 - změna navazujícího řízení ve vazbě na bod 12 - 
doplnění § 3 písm. m) - vymezení pojmu povolený záměr  

V § 3 písm. m)  požadujeme vypustit slovo „všechna“ .  

Odůvodnění: 

Rozumíme smyslu nového vymezení navazujícího řízení tak, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě, nicméně navrhovanou definicí 
navazujícího řízení v kombinaci s navrhovanou definicí povoleného 
záměru [§ 3 písm. m)] nebude tohoto účelu vždy dosaženo. Proto 
požadujeme změnu § 3 písm. m) - bod 12, nebo změnu bodu 11 
tak, aby za navazující řízení, kterým se má měnit již vydané 
rozhodnutí v navazujícím řízení, nebylo považováno toto řízení o 
změně rozhodnutí vydaném v navazujícím řízení, pokud daná 
změna nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.  

Možným řešením je úprava definice povoleného záměru [§ 3 písm. 
m)]. Povolený záměr je vymezen jako záměr, pro který byla vydána 
všechna rozhodnutí v navazujících řízeních. Tuto definici 
navrhujeme upravit tak, aby povoleným záměrem byl záměr, pro 
který bylo vydáno povolení v navazujícím řízení, nikoli všechna 
povolení v navazujících řízeních.  

Pokud by byla zachována navrhovaná úprava definice navazujícího 

Akceptováno 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází i ke změně použité formulace v § 
3 písm. m) ZPV, kde nadále nebude slovo 
„všechna“ použito.  
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řízení a povoleného záměru, pak v situaci kdy stavebník 
(oznamovatel) bude žádat o změnu územního rozhodnutí, aniž by 
ještě měl vydáno stavební povolení, bude podle navrhované právní 
úpravy každé takové řízení o změně územního rozhodnutí 
navazujícím řízením, neboť pro záměr nebyla vydána všechna 
povolení v navazujících řízeních, a to i když se bude jednat 
o změnu, která nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí, 
např. změnu zcela bagatelní.  

Tato připomínka je zásadní. 
MV 95.  D K čl. I bodu 12 – k § 3 písm. m): 

Předpokládáme, že úmyslem předkladatele bylo, aby povoleným 
záměrem byl takový záměr, o němž bylo v navazujících řízeních 
rozhodnuto kladně. Doporučujeme proto, aby se tato skutečnost 
odrazila i v normativním textu, neboť dikce „byla vydána všechna 
rozhodnutí v navazujících řízeních“ umožňuje i ten výklad, že 
nemuselo jít o rozhodnutí souhlasná. 

Vysvětleno 
Již ze samotného označení „povolený záměr“ je 
zřejmé, že se jedná o záměr, pro který byla 
vydána všechna souhlasná (povolující) 
rozhodnutí. 
Pokud se jedná o rozhodnutí vydané 
v navazujícím řízení, jedná se o rozhodnutí, 
kterým je záměr povolen, tedy lze předpokládat, 
že povoleným záměrem bude pouze záměr, ke 
kterému byla vydána souhlasná (povolující) 
rozhodnutí. 

MPO 96.  Z K § 3 písm. m): 
Navrhujeme následující úpravu nové definice: 
 
m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho 
část či etapa, k nimž byla vydána všechna rozhodnutí v navazujících 
řízeních, umožňující zahájení jeho provádění, 

Odůvodnění: 

Termín „všechna“ rozhodnutí je dle našeho názoru zavádějící. 
Relevantní by měla být ta rozhodnutí, která jsou nezbytná 
k zahájení realizace záměru. Poté by se záměr měl považovat 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází i ke změně § 3 písm. m) ZPV, 
kde nadále nebude slovo „všechna“ použito a 
dojde ke zpřesnění použité formulace.  
Rozhodnutími umožňujícími zahájení provádění 
záměru jsou právě rozhodnutí vydaná 
v navazujících řízeních. Pokud tedy jsou vydána 
rozhodnutí nezbytná k zahájení realizace a 
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za povolený. 
Tato připomínka je zásadní. 

provozu záměru (tj. pokud již lze záměr 
realizovat), pak již byla vydána všechna 
potřebná navazující rozhodnutí, která jsou 
vyžadována zvláštními právními předpisy (pokud 
tomu tak není, nelze s realizací záměru započít). 

HK ČR 97.  Z Připomínka k bodu 12 (§ 3 písm. m) 

Navrhujeme následující úpravu definice povoleného záměru: 

„m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho 
část či etapa, k nimž byla vydána všechna rozhodnutí v navazujících 
řízeních, umožňující zahájení jeho provádění,“ 

Odůvodnění: 

Termín „všechna“ rozhodnutí je dle našeho názoru zavádějící. 
Relevantní by měla být ta rozhodnutí, která jsou nezbytná 
k zahájení realizace záměru. Poté by se záměr měl považovat 
za povolený. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází i ke změně § 3 písm. m) ZPV, 
kde nadále nebude slovo „všechna“ použito a 
dojde ke zpřesnění použité formulace.  
Rozhodnutími umožňujícími zahájení provádění 
záměru jsou právě rozhodnutí vydaná 
v navazujících řízeních. Pokud tedy jsou vydána 
rozhodnutí nezbytná k zahájení realizace a 
provozu záměru (tj. pokud již lze záměr 
realizovat), pak již byla vydána všechna 
potřebná navazující rozhodnutí, která jsou 
vyžadována zvláštními právními předpisy (pokud 
tomu tak není, nelze s realizací záměru započít). 

KZPS 98.  Z K § 3 písm. m) 
Navrhujeme následující úpravu nové definice: 
 
m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho 
část či etapa, k nimž byla vydána všechna rozhodnutí v navazujících 
řízeních, umožňující zahájení jeho provádění, 
 
Odůvodnění: 
 
Termín „všechna“ rozhodnutí je dle našeho názoru zavádějící. 
Relevantní by měla být ta rozhodnutí, která jsou nezbytná 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází i ke změně § 3 písm. m) ZPV, 
kde nadále nebude slovo „všechna“ použito a 
dojde ke zpřesnění použité formulace.  
Rozhodnutími umožňujícími zahájení provádění 
záměru jsou právě rozhodnutí vydaná 
v navazujících řízeních. Pokud tedy jsou vydána 
rozhodnutí nezbytná k zahájení realizace a 
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k zahájení realizace záměru. Poté by se záměr měl považovat 
za povolený. 

 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

provozu záměru (tj. pokud již lze záměr 
realizovat), pak již byla vydána všechna 
potřebná navazující rozhodnutí, která jsou 
vyžadována zvláštními právními předpisy (pokud 
tomu tak není, nelze s realizací záměru započít). 

MD 99.  Z K čl. I, bodu 12 (§ 3 písm. m)) 
V navržené textaci § 3 písm. m) je definice povoleného záměru 
nepřesná a nevylučuje výklad, že předpokladem povoleného 
záměru je, že budou vydána úplně všechna rozhodnutí, která 
lze v navazujících řízeních vydat. Požadujeme proto definici 
upřesnit následovně: 
„m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho 
část či etapa, k nimž byla vydána všechna rozhodnutí v navazujících 
řízeních potřebná pro realizaci záměru, jeho části či etapy,“. 

Akceptováno jinak 
Okruh navazujících řízení bude vymezen přímo v 
textu zákona v § 3 písm. g) ZPV, a to taxativním 
výčtem jednotlivých řízení. V důsledku této 
úpravy dochází i ke změně § 3 písm. m) ZPV, 
kde nadále nebude slovo „všechna“ použito a 
dojde ke zpřesnění použité formulace.  
Rozhodnutími umožňujícími zahájení provádění 
záměru jsou právě rozhodnutí vydaná 
v navazujících řízeních. Pokud tedy jsou vydána 
rozhodnutí nezbytná k zahájení realizace a 
provozu záměru (tj. pokud již lze záměr 
realizovat), pak již byla vydána všechna 
potřebná navazující rozhodnutí, která jsou 
vyžadována zvláštními právními předpisy (pokud 
tomu tak není, nelze s realizací záměru započít). 

§ 3 písm. n)  
MZV 100.  Z K bodům 12 a 13 návrhu (§ 3 písm. n) a § 4 odst. 1 písm. d)):  

MZV navrhuje nezužovat podlimitní záměry na záměry uvedené v 
příloze 1 kategorii II k tomuto zákonu. Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Původní § 4 odst. 1 písm. d) se vztahoval na (všechny) záměry 
uvedené v příloze č. 1, které nedosahují příslušných limitních 
hodnot, jsou-li uvedeny (podlimitní záměry). Nově navržená definice 
omezuje tuto kategorii na záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II; 

Vysvětleno  
 
Navržené znění § 3 písm. n) a § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV je koncipováno tak, že podlimitními 
záměry jsou veškeré záměry, které nedosahují 
prahových hodnot stanovených v příloze č. 1 
kategorii II. Posuzování podlimitních záměrů 
věcně spadá do rámce přílohy II revidované 
směrnice EIA (neboť se jedná o záměry, pro 
které by – v případě absence limitních hodnot – 
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z věcného pohledu by přitom zjišťovací řízení mělo smysl i u 
podlimitních záměrů kategorie I (třebaže navržené řízení se zdá být 
v souladu se směrnicí, která zjišťovací řízení u podlimitních záměrů 
uvedených v příloze I nepředpokládá, leda takový záměr spadá pod 
některý bod přílohy II; srov. v této souvislosti rozsudek C‑531/13 
Marktgemeinde Straßwalchen a další; z odůvodnění rozsudku je 
zřejmé, že Soudní dvůr připouští, že záměr, který je sice uveden 
v příloze I směrnice, nedosahuje však tam stanovených limitů 
a zároveň nespadá pod žádný bod přílohy II směrnice, je „od 
počátku vyňat z působnosti této směrnice“, bod 26 rozsudku). 

bylo prováděno zjišťovací řízení), které odpovídá 
kategorie II přílohy č. 1 k ZPV. 
Pokud směrnice EIA v příloze I u záměru 
požaduje provedení posuzování od nějakého 
limitu a v příloze II se ekvivalentní bod vůbec 
nenachází, znamená to dne našeho názoru, že 
na záměry, které limit stanovený v příloze I 
nenaplní, směrnice EIA nedopadá, resp. že u 
nich nepožaduje provedení zjišťovacího řízení 
(nejsou uvedeny v příloze II), a tím spíše není 
třeba u nich aplikovat národní úpravu pro 
podlimitní záměry. 

NSS 101.  Z K novelizačním bodům 12 až 13 (§ 3 písm. n a § 4 odst. 1 písm. 
d)  

Jde, přinejmenším v některých variantách postupu investora 
příslušného záměru, o otevřenou možnost vyhnout se posouzení 
vlivů na životní prostředí cestou tzv. salámové metody. To 
dostatečně ilustrují modelové varianty předestřené v důvodové 
zprávě (str. 17 a 18). Takové případy se nepochybně stanou terčem 
kritiky a předmětem soudního přezkumu z hlediska naplnění 
požadavků zákona i komunitárních předpisů se všemi riziky 
plynoucími z toho nejen pro třetí osoby a dotčené veřejné zájmy, ale 
i pro investory, případně veřejné finance. Zásadní připomínka. 

Vysvětleno 
Využití možnosti zakotvit spodní prahové limity a 
vyloučit záměry, u kterých se nepředpokládají 
významné vlivy na životní prostředí, 
z posuzování s sebou vždy zákonitě nese riziko, 
že ve snaze vyhnout se jakémukoli posouzení 
záměru ze strany příslušného úřadu investor 
rozdrobí svůj záměr na nepatrné celky, které 
stanovených prahových hodnot nedosáhnou (tzv. 
salámování). Toto riziko je logickým důsledkem 
zakotvení spodních prahových hodnot. Je však 
minimalizováno právě úpravou § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV a nízkým nastavením prahových hodnot 
(investor by musel svůj záměr rozdrobit na tak 
velké množství záměrů, aby se vyhnul jejich 
posouzení, že to již pro něj není výhodné).  

KVOP 102.  Z K bodu 12 a 13 (§ 3 písm. n/ a § 4 odst. 1 písm. d/) 
Navržené vymezení podlimitních záměrů, které podléhají posouzení 
je, dle mého názoru, velmi složité a nejasné. Doporučuji upravit, 
nejlépe stanovit jednoznačnější vymezení podlimitního záměru již v 

Vysvětleno 
Podlimitním záměrem se rozumí záměr, který 
nedosahuje spodních prahových hodnot 
stanovených v příloze č. 1 k ZPV. Ačkoli lze – na 
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§ 3 (základní pojmy). 
Tato připomínka je zásadní. 

základě dosavadních zkušeností - předpokládat, 
že tato velká a různorodá množina záměrů 
nemůže mít významné vlivy na životní prostředí, 
nelze tak předem stanovit vždy. V důsledku 
aplikace kritérií stanovených v § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV tak proto ve vybraných případech 
příslušný úřad určí, zda tyto záměry vyžadují 
zjišťovací řízení, a případně je následně podrobí 
i procesu EIA.  

ČBÚ 103.  Z 
↓ 
D 

K bodům 12, 13 a 22 
ČBÚ navrhuje v § 3 návrhu zákona písmeno n) zrušit a novelizační 
bod 13 (resp. 10 - ve vazbě na sloučení novelizačních bodů 4 až 6 a 
10 a 11) návrhu zákona uvést ve znění: 

„10. V § 4 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).“.  

Ve vazbě na tuto připomínku navrhuje ČBÚ ve stávajícím znění 
zákona zrušit § 6 odst. 2, který rovněž pojednává o „podlimitních 
záměrech“, což lze provést v novelizačním bodě 22 návrhu zákona, 
který předmětné ustanovení novelizuje. 

Odůvodnění: Doplňované písmeno n) v § 3 a novelizační bod 13 
(stejně jako stávající § 4 odst. 1 písm. d) jdou svými požadavky 
zcela nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění změn zavedených 
směrnicí 2014/52/EU. Čl. 4 odst. 3 revidované směrnice EIA, nově 
umožňuje stanovit prahové hodnoty a kritéria, v důsledku kterých 
záměry nesplňující tato kritéria nebo hodnoty nemusí podléhat nejen 
posuzování, ale ani zjišťovacímu řízení. Z hlediska znění čl. 4 odst. 
3 ve vazbě na čl. 4 odst. 2 cit. směrnice je zřejmé, že záměry, které 
nedosahují limitů stanovených pro jejich posuzování, mají podléhat 
zjišťovacímu řízení buď na základě přezkoumání každého 
jednotlivého případu nebo na základě prahových hodnot nebo 

Vysvětleno 
I tato úprava (tj. vypuštění posuzování 
podlimitních záměrů) byla zvažována. V takovém 
případě by ale bylo nezbytné snížit hranice pro 
zjišťovací řízení, což by však znamenalo 
navýšení administrativní zátěže, jelikož 
„dnešních“ podlimitních záměrů, které by nově 
jako záměry kategorie II spadaly do režimu 
zjišťovacích řízení, je velké množství a jejich 
posouzení ve zjišťovacím řízení je časově 
nákladnější a složitější než pouhé sdělení 
příslušného úřadu, zda je třeba zjišťovací řízení 
provést. 
 
Ustanovení § 6 odst. 2 bude upraveno, aby bylo 
zřejmé, že pouze k záměrům naplňujícím 
podmínky uvedené v bodech 1. a 2. § 4 odst. 1 
písm. d) ZPV bude potřeba předkládat oznámení 
podlimitního záměru a pouze těmito záměry se 
bude příslušný úřad zabývat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



kritérií stanovených členským státem. Předkladatel přitom v zákoně 
limity stanoví a navíc ještě požaduje přezkoumávání záměrů, které 
stanovených limitů nedosahují. Takto navrhovaná úprava je zcela 
v rozporu s požadavky směrnice. Opodstatněným požadavkem k 
řádné transpozici směrnice je proto upravit danou otázku v souladu 
se směrnicí. Ponechávat posuzování, které podlimitní záměry budou 
nebo nebudou podléhat zjišťovacímu řízení (tudíž případně i 
posouzení vlivů), na správních orgánech, je rovněž možné 
identifikovat jako výrazné zvýšení korupčního potenciálu 
navrhovaného předpisu. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 
Zl kraj 104.  Z V § 3 písm. n) navrhujeme změnit definici podlimitního záměru 

tak, jak je uvedena v § 4 odst. 1 písm. d) 
 

Odůvodnění:  
Na základě definice uvedené v § 3 písm. n) je podlimitním záměrem 
každý záměr, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty uvedené 
v příloze č. 1 a to znamená, že by novelou nedošlo ke snížení počtu 
posuzovaných podlimitních záměrů, tak jak vyplývá z důvodové 
zprávy k § 4 odst. 1 písm. d), kde je definice podlimitních záměrů 
zúžena. Považujeme za neúčelné posuzovat podlimitní záměry 
podle tohoto zákona, u kterých nelze požadovat zjišťovací řízení ani 
v případě, že nelze vyloučit významný vliv na ŽP. Jedná se o 
záměry, které nenaplní dikci ustanovení § 4 odst. 1 písm. d).  
V případě, že tato námitka nebude akceptována, požadujeme 
navýšení počtu pracovníků na úseku agendy EIA na krajském úřadě 
o 1 osobu na plný úvazek, neboť MŽP novelou přeneslo na krajské 
úřady značnou část svých kompetencí (příslušnost k posuzování 
záměrů uvedených v příloze č. 1) a pokud by krajské úřady musely 
posuzovat veškeré podlimitní záměry dle definice navržené v § 3 
písm. n), pak by stávající personální obsazení krajského úřadu bylo 
nedostačující. 

Vysvětleno 
Navržené znění § 3 písm. n) a § 4 odst. 1 písm. 
d) je koncipováno tak, že podlimitními záměry 
jsou označeny veškeré záměry, které nedosahují 
prahových hodnot stanovených v příloze č. 1. 
Pouze některé z nich však podléhají posouzení 
příslušného úřadu, a to ty, které splňují 
podmínky uvedené v bodech 1. a 2. § 4 odst. 1 
písm. d) ZPV.  
 
Přesunutí kritérií obsažených v § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV do definice by se na posuzování 
podlimitních záměrů nic nezměnilo. Navíc by 
vznikla jakási kategorie ne-záměrů, tedy pod-
podlimitních záměrů. 
 
Ustanovení § 6 odst. 2 ZPV bude upraveno, aby 
bylo zřejmé, že pouze k záměrům naplňujícím 
kritéria obsažená v ustanovení § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV bude potřeba předkládat oznámení 
podlimitního záměru a pouze těmito záměry se 
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Zajištění dostatečného počtu odborných pracovníků působících na 
krajích navrhujeme formou zvýšení příspěvku na výkon státní 
správy. S ohledem na výše uvedené skutečnosti by bylo nutné 
posílit krajské rozpočty, neboť by došlo k podstatnému zatížení 
krajských úřadů, které by převzaly působnost na úseku agendy EIA, 
a dále navrhujeme snížení příspěvku na výkon státní správy u těch 
úřadů, které do budoucna by tuto působnost nevykonávaly. Dopad a 
promítnutí zvýšených nákladů by mělo být obsahem finančních 
vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů. 

bude příslušný úřad zabývat. 
 
Navýšení pracovníků na krajských úřadech není 
nezbytné, neboť jakkoli byla část záměrů 
spadajících do kategorie I přesunuta do 
kompetencí krajských úřadů, v důsledku 
výrazného omezení posuzování podlimitních 
záměrů došlo zároveň k podstatnému snížení 
administrativní zátěže v této oblasti. Dopady na 
ÚSC  v RIA ukazují, že počet řízení, které KÚ 
budou podle návrhu zákona muset nově 
posuzovat, je zdaleka menší, jako tomu bylo 
doposud, a proto nepovažujeme za nutné 
navyšovat rozpočty krajských úřadu, když dojde 
k zachování agendy, resp. její snížení.   

Lb kraj 105.  Z Bod 12 - §3 písmeno n) navrhujeme  „podlimitním záměrem je 
záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu, dosahující alespoň 
25 % příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena – zásadní připomínka 

Odůvodnění:  
Navrhované znění definice „podlimitním záměrem záměr uvedený 
v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II, který nedosahuje 
příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena“ znamená, že všechny 
záměry nedosahující limitu jsou podlimitní.  Následně je v § 4 odst. 
1 písm. d) uvedena limitní hodnota 25 % - domníváme se, že by 
mělo být uvedeno již v základní definici, resp. pojmech. Zároveň 
navrhované znění nepočítá se záměry z kategorie I, kde se též 
podlimitní záměry vyskytují. V navrženém znění kat. I, přílohy č. 1 
existují záměry s uvedenou limitní hodnotou, které nemají svůj 
ekvivalent v kategorii II (např. body 26, 50. 54). 

Vysvětleno 
Navržené znění § 3 písm. n) a § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV je koncipováno tak, že podlimitními 
záměry jsou veškeré záměry, které nedosahují 
prahových hodnot stanovených v příloze č. 1 
kategorii II. Pouze některé z nich však podléhají 
posouzení příslušného úřadu, a to ty, které 
splňují podmínky uvedené v bodech 1. a 2. § 4 
odst. 1 písm. d) ZPV.  
Ustanovení § 6 odst. 2 ZPV bude upraveno, aby 
bylo zřejmé, že pouze k těmto záměrům bude 
potřeba předkládat oznámení podlimitního 
záměru a pouze těmito záměry se bude 
příslušný úřad zabývat. 
Posuzování podlimitních záměrů věcně spadá do 
rámce přílohy II revidované směrnice EIA (neboť 
se jedná o záměry, pro které by – v případě 
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absence limitních hodnot – bylo prováděno 
zjišťovací řízení), které odpovídá kategorie II 
přílohy č. 1 k ZPV. 
Pokud směrnice EIA v příloze I u záměru 
požaduje provedení posuzování od nějakého 
limitu a v příloze II se ekvivalentní bod vůbec 
nenachází, znamená to dne našeho názoru, že 
na záměry, které limit stanovený v příloze I 
nenaplní, směrnice EIA nedopadá, resp. že u 
nich nepožaduje provedení zjišťovacího řízení 
(nejsou uvedeny v příloze II), a tím spíše není 
třeba u nich aplikovat národní úpravu pro 
podlimitní záměry. 

St kraj 106.  Z § 3 písm. n) 
Z předloženého znění není úplně zřejmé, že existují podlimitní 
záměry, které jsou mimo rámec posuzování a vzhledem k tomu, že 
se jedná o zásadní změnu v zákonu, navrhujeme tuto skutečnost v 
zákoně výslovně uvést, například jako doplnění navrhovaného znění 
§ 3 písm. n). 
 
Návrh znění: 
 
podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, 
je-li uvedena. Podlimitní záměry, které nenaplňují § 4 písm. d) a 
zároveň § 3 písm. a) bod 2., nejsou předmětem posuzování. 

Vysvětleno 
Existenci podlimitních záměrů lze dovodit 
výkladem zákona (argumentum a contrario), 
výslovné uvedení této skutečnosti není nezbytné. 
 
V této souvislosti upozorňujeme na doplnění § 6 
odst. 3 ZPV, kterým bude zajištěno, že pouze u 
podlimitních záměrů splňujících stanovená 
kritéria je potřeba předkládat oznámení 
podlimitního záměru. 

§ 4 odst. 1 písm. d) a e) 
MMR 107.  Z K bodu 13  - § 4 odst. 1 písm. d) bod 1  

Požadujeme slova „nebo jeho ochranném pásmu“ vypustit.  

Odůvodnění: Zvláště chráněné území má výrazně jinou hodnotu než 
jeho ochranné pásmo, a u podlimitních záměrů není důvod je stavět 

Vysvětleno 
Cílem úpravy je vzít v úvahu zvláště chráněné 
oblasti včetně jejich ochranných pásem. Jde 
pouze o určení území rozhodného pro posouzení 
kritérií § 4 odst. 1 písm. d) ZPV, nikoli o 
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na roveň. Je to jen výrazné zvyšování administrativy s minimálním 
rizikem věcných dopadů na zvláště chráněná území. 

Tato připomínka je zásadní. 

zvyšování administrativní zátěže. 
 

MPO 108.  Z K § 4 odst. 1 písm. d) bod 1:  

Požadujeme slova „nebo jeho ochranném pásmu“ vypustit.  

Odůvodnění:  

Zvláště chráněné území má výrazně jinou hodnotu, než jeho 
ochranné pásmo a u podlimitních záměrů není důvod je stavět na 
roveň. Je to jen výrazné zvyšování administrativy s minimálním 
rizikem věcných dopadů na zvláště chráněná území. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Cílem úpravy je vzít v úvahu zvláště chráněné 
oblasti včetně jejich ochranných pásem. Jde 
pouze o určení území rozhodného pro posouzení 
kritérií § 4 odst. 1 písm. d) ZPV, nikoli o 
zvyšování administrativní zátěže. 
 

MV 109.  D K čl. I bodu 13 – k § 4 odst. 1 písm. d) bodu 1.: 
Navrhujeme pro nadbytečnost bez náhrady vypustit slovo „které“ za 
slovem „současně“. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MV 110.  D K čl. I bodu 13 – k § 4 odst. 1 písm. e): 
Za číselné označení bodu navrhujeme doplnit tečku. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

ÚV ČR - 
VÚV 

111.  Z Zásadní připomínka 
K § 4 odst: 1 
Vztah k územně plánovací dokumentaci by neměl být jedním z 
kritérií pro rozhodnutí, zda záměr bude posuzován, zvláště když je 
navrženo, že stačí, aby stavba byla „podmíněně přípustná“ (podle 
ÚPD). 
 
Odůvodnění: 
ÚPD neposuzuje vlivy na životnímu prostředí. 

Akceptováno 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno.  

JČ kraj 112.  Z K §4 odst. 1 písm. d) bod 1 
U bodu jedna souhlasíme s podmínkou 25 %, ale ostatní kritéria 
podmiňující možné hodnocení záměru navrhujeme vypustit jako 
nadbytečná. Jsou ošetřena jinými právními předpisy. Podmínka 

Akceptováno částečně 
Cílem ustanovení je zachovat režim posuzování 
podlimitních záměrů nikoli pro všechny podlimitní 
záměry, ale pouze ty podlimitní záměry a jejich 
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25% dostatečně vymezuje záměry, které by byly posuzovány. V této 
souvislosti lze poukázat také na § 6 odst. 2 – který stanoví, že u 
každého podlimitního záměru (i menšího než 25% z limitní hodnoty) 
musí být předloženo jeho oznámení, jehož povinnou přílohou je dle 
přílohy č. 3 a) k tomuto zákonu stanovisko příslušného úřadu 
územního plánování k záměru z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací. Tento podklad by neměl mít vliv na úvahu, 
zda záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení, neboť by měl být 
zvažován dopad záměru na životní prostředí bez přímé vazby na 
územní plán. Soulad záměru s územním plánem by měl posuzovat 
orgán územního plánování. 

změny, které naplní kritéria uvedená v § 4 odst. 
1 písm. d) bod 1 a 2. Z tohoto důvodu bude § 6 
odst. 2 upraven následovně: 
„(2) Pokud se jedná o podlimitní záměr nebo 
jeho změnu podle § 4 odst. 1 písm. d)..“ 
 
EK opakovaně (s odkazem na judikaturu SDEU) 
poukazuje na to, že prahové hodnoty by neměly 
být jediným kritériem při určování, zda záměr 
podléhá procesu EIA. Z tohoto důvodu byla 
zvolena kombinace kritérií i pro podlimitní 
záměry a to tak, aby skutečně jen záměry, které 
by potenciálně mohly mít významný vliv na 
životní prostředí, podléhaly určení, zda je 
potřeba zjišťovací řízení provést, a bylo tak 
možno je podrobit procesu EIA. Povinnost 
předložit oznámení podlimitního záměru se bude 
vztahovat pouze na ty podlimitní záměry, které 
dosáhnout 25 % příslušné limitní hodnoty a 
zároveň se budou nacházet na zvláště 
chráněném území. Ostatními podlimitními 
záměry, které tyto podmínky nenaplní, se 
nebude příslušný úřad vůbec zabývat.  
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno.  

JM kraj 113.  Z K bodu 13. - § 4 odst. 1 písm. d) – definice podlimitních záměrů. 
Oblasti náchylnější na možné ohrožení životního prostředí nejsou 
dle našeho názoru pouze lokality chráněné dle zákona č. 114/1992 
Sb., ale např. i chráněné oblasti přirozené akumulace vod, OZKO, 
záplavová území apod. K otázce zavedení tzv. „citlivých oblastí“ 
jsme se vyjadřovali již v rámci předběžného návrhu řešení 
podlimitních záměrů dne 15.03.2016 v mailu adresovanému řediteli 
OPVIP, tato připomínka platí i nadále:  „Námět na zavedení tzv. 

Akceptováno částečně 
Dle revidované směrnice EIA je třeba při 
určování, zda vyžadovat proces EIA, přihlédnout 
k celé řadě kritérií. Viz např. recital (28): 
„Zkušenosti například ukázaly, že na životní 
prostředí mohou mít často významný vliv 
záměry, které využívají či ovlivňují cenné zdroje, 
záměry navržené na environmentálně citlivých 
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„citlivých oblastí“, ve kterých by byly stanoveny nižší prahové 
hodnoty, je v zásadě racionální. (Pojem vnímáme jako pracovní a 
může být nalezen vhodnější.) Jsme však toho názoru, že výčet 
citlivých oblastí musí být v zákoně uveden taxativním způsobem bez 
použití jakéhokoli „a podobně“, „a další, které…“. Výčet citlivých 
oblastí musí být jednoznačný a srozumitelný především pro 
investora či projektanta, neboť on je tím prvním, kdo musí být 
schopen vlastní záměr zařadit a z tohoto zařazení dovodit svůj další 
postup a povinnosti vůči orgánu posuzování vlivů na ŽP (ale 
koneckonců i vůči stavebnímu úřadu například při zpracování 
žádosti o územní rozhodnutí). Velmi nešťastným řešením by bylo v 
souvislosti s vymezením citlivých oblastí zavádět nové pojmy či 
definice. Podle našeho názoru se přímo nabízí použít vybrané 
sledované jevy z územně analytických podkladů (ÚAP) podle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Jedná se o pojmy přesně definované 
a v praxi zaužívané, ÚAP jsou pravidelně aktualizovány a 
především jsou povinně zveřejňovány na webových stánkách úřadů 
územního plánování a tím pádem obecně dostupné právě 
investorům či projektantům. Definování jednotlivých citlivých oblastí 
pak nebude nutné řešit v ZPV či odkazovat na jednotlivé složkové 
předpisy, jediný odkaz by byl na stavební zákon resp. vyhlášku č. 
500/2006 Sb. Počet typů citlivých oblastí je účelné držet spíše v 
řádu jednotek a bude nutné velmi pečlivě přiřazovat relevantní typy 
citlivých oblastí k jednotlivým bodům přílohy č. 1 ZPV. 
(Nepředpokládáme, že by měly být všechny typy citlivých oblastí 
vztaženy paušálně ke všem bodům přílohy č. 1 ZPV, ani že by 
nutně ke všem bodům přílohy musel být přiřazen alespoň nějaký typ 
citlivé oblasti.)“ 
 
Vztah podlimitního záměru k územnímu plánu: Pro příslušný 
orgán je velmi obtížné posoudit, zda záměr je či není „předpokládán 
územně plánovací dokumentací“. K tomu je příslušný výhradně 

místech nebo záměry s potenciálně 
nebezpečnými nebo nezvratnými vlivy.“  
 
Tzv. citlivé oblasti byly proto vzaty rovněž 
v úvahu jako jedny z kritérií, ke kterým se přihlíží 
při určování, zdali záměr podrobit zjišťovacímu 
řízení. Oblastí, které by bylo teoreticky možno 
definovat jako citlivé, je bezpochyby široká škála. 
Ve snaze o vytvoření jednoduchého a 
přehledného výčtu (požadavek mnoha 
konzultovaných míst) byly proto vybrány ty 
oblasti, jejichž ochranu lze považovat za 
nejzásadnější. 
 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno. 
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stavební úřad. V situaci, kdy příslušný úřad např. v rámci 
předběžného projednání teprve řeší, zda záměr má být předkládán 
formou oznámení podlimitního záměru, nemá tuto informaci k 
dispozici. Navíc praxe ukazuje, že mnohá stanoviska stavebních 
úřadů z hlediska územního plánu jsou nejednoznačná. 

Zl kraj 114.  Z V § 4 odst. 1 písm. d) navrhujeme změnit původní znění věty 
první:   
„podlimitní záměry a jejich změny, pokud jsou uvedeny v bodech 1 a 
2 tohoto písmene…“ takto: 
„podlimitní záměry a jejich změny, pokud jsou uvedeny v bodech 1 
nebo 2 tohoto písmene…“ 

 
Odůvodnění:  
Novelou navržené znění by znamenalo, že předmětem posuzování 
by byl podlimitní záměr, který by musel současně naplnit oba body. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MSl kraj 115.  Z K bodu 13 - § 4 odst. 1 písm. d) 
Podle tohoto ustanovení jsou předmětem posuzování podle tohoto 
zákona podlimitní záměry a jejich změny, pokud jsou uvedeny 
v bodech 1 a 2 tohoto písmene a příslušný úřad stanoví, že budou 
podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry a změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení; v bodech 1 
a 2 jsou podlimitní záměry (a změny), které dosáhnou alespoň 25% 
příslušné limitní hodnoty. 
 
25 % limitní hodnoty je vzhledem k nastaveným limitům v příloze 
velké procento. Navíc za předpokladu, že záměr nebyl 
předpokládán v územně plánovací dokumentaci. 
 
Navrhujeme snížit procentní limitní hodnotu nebo u vybraných 
záměrů v příloze snížit limit (například parkovací místa, vodní 
elektrárny, spalovací zdroje, atd.) a dále neřešit předpokládání 
záměru v územně plánovací dokumentaci. 

Vysvětleno 
Nastavení spodních prahových hodnot a hranice 
25 % z těchto hodnot byla zvolena s přihlédnutím 
k dosavadní praxi. Domníváme se, že jsou 
nastaveny dostatečně tak, aby žádný záměr, 
který by mohl mít významný vliv na životní 
prostředí, „neunikl“ z posuzování. 
 
EK opakovaně (s odkazem na judikaturu SDEU) 
poukazuje na to, že prahové hodnoty by neměly 
být jediným kritériem při určování, zda záměr 
podléhá procesu EIA. Z tohoto důvodu byla 
zvolena kombinace kritérií i pro podlimitní 
záměry a to tak, aby skutečně jen záměry, které 
by potenciálně mohly mít významný vliv na 
životní prostředí, podléhaly určení, zda je 
potřeba zjišťovací řízení provést, a bylo tak 
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možno je podrobit procesu EIA. 
 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno. 

Praha 
 

116.  Z § 4 odst. 1 písm. d) bod 2 
Z textu bodu 2 požadujeme vypustit slova „které vlastní kapacitou 
nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a“ 
a slovo „současně“. 
Do zjišťovacího řízení mají jít všechny změny, jimiž se překračují 
limitní hodnoty pro posuzování. Důvodem je mj. i možnost nápravy 
dřívějších pochybení.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Není zřejmé, k čemu připomínka směřuje. 
Požadovaným vypuštěním uvedených slov by 
nedošlo k zamýšlenému následku uvedenému 
k odůvodnění (tj. k provedení zjišťovacího 
řízení), nýbrž i nadále pouze k naplnění 
podmínek pro určování, zda změna vůbec 
podléhá zjišťovacímu řízení. Dále není žádoucí, 
aby v důsledku i zcela nepatrné změny již 
existujícího záměru vždy bylo toto určování 
prováděno (např. v případě přidání jednoho 
parkovacího místa ke stávajícím 499). 

Lb kraj 
 

117.  Z Bod 13 - § 4 odst. 1 písm. d) navrhujeme „podlimitní záměry  které 
dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty anebo změny 
podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem 
dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a v jejichž 
důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní 
hodnotu, pokud příslušný úřad stanoví, že budou podléhat 
zjišťovacímu řízení; tyto záměry a změny podléhají posuzování, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení – zásadní připomínka 

Odůvodnění:  
Původně navrhovanými kritérii (předpokládání (soulad s) územně 
plánovací dokumentací či umístění v CHKO nebo jeho ochranném 
pásmu) nelze posoudit záměry dle jejich skutečných dopadů na 
životní prostředí, zároveň existují záměry, jejichž předmět ÚP 
neřeší. Např. pokud budu mít stávající záměr odběru povrchových 
vod, nelze při jeho změně (navýšení) uplatnit dle stávajícího znění 
podlimit, jelikož množství odebíraných vod není územním plánem 

Akceptováno částečně 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno. 
  
Druhým kritériem jsou zvláště chráněná území 
podle zákona č. 114/1992 Sb. a jejich ochranná 
pásma, tedy nejenom CHKO, nýbrž národní 
parky, CHKO, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky. Jako kritérium tedy byla 
zvolena území, v nichž je pro jejich významnost 
nezbytné zabývat se i menšími záměry, než 
těmi, které dosahují limity stanovené v příloze č. 
2. 
Umístění na některém ze ZCHÚ je pouze 
kritérium, na základě kterého se příslušný úřad 
záměrem zabývá či nikoli. S ohledem na prahové 
hodnoty pro zjišťovací řízení a dosavadní praxi 
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vůbec řešeno atp., nelze tedy stanovit, zda změna záměru je 
v souladu s ÚP. 

lze předpokládat, že podlimitní záměry nemohou 
mít významný vliv na životní prostředí. Pro 
případ, že by se tak však stalo, existuje možnost 
posuzování podlimitních záměrů, přičemž lze 
uvažovat, že na územích zvláště chráněných je 
taková možnost vyšší. 

Praha 118.  Z § 4 odst. 1 písm. d) bod 1 
 Požadujeme vypustit slova „které nejsou předpokládány územně 

plánovací dokumentací nebo“.  
Návrh totiž zcela opomíjí skutečnost, že ne všechny územní 
samosprávné celky mají územně plánovací dokumentaci, která byla 
posouzena podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Příkladem je hlavní město Praha s územním plánem z roku 1999. 
Nadto, i pokud SEA (strategické posuzování vlivů na životní 
prostředí) k územně plánovací dokumentaci proběhla, nemusí být již 
její výsledky v době povolování záměru aktuální. Dále je třeba vzít 
v úvahu, že SEA nehodnotí záměry uvažované v územně plánovací 
dokumentaci zdaleka do takových detailů jako EIA (vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí). Vztah k územně plánovací dokumentaci 
nemá být kritériem (jedním z kritérií) pro rozhodnutí, zda záměr 
bude posuzován, notabene když je navrženo, že stačí, aby stavba 
byla (podle územně plánovací dokumentace) „podmíněně 
přípustná“. 
Tato připomínka je zásadní. 

  
 Požadujeme doplnit za slovo „krajiny“ slova „nebo pokud jsou 

v lokalitě dotčené záměrem překračovány imisní limity dané 
právními předpisy na úseku ochrany ovzduší“.  

  Považujeme za nedostatečné, aby v daném ustanovení bylo bráno 
v úvahu pouze hledisko dotčení zvláště chráněných území. 
Předmětem tohoto zákona je na prvním místě hodnocení vlivů na 
obyvatelstvo a veřejné zdraví. Požadujeme proto brát v úvahu i 

Akceptováno částečně 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno. 
 Kritéria, která stanovují, v jakých případech by 
se měl příslušný úřad podlimitním záměrem 
zabývat, by měla být definována jednoznačně a 
určitě tak, aby byla zřejmá jak pro příslušný úřad 
a správní orgány vedoucí potenciální navazující 
řízení, tak pro oznamovatele. V případě 
překračování imisních hodnot nemusí být tato 
skutečnost vždy zcela prokázaná. 
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kritérium snížené kvality ovzduší. 

Tato připomínka je zásadní 
Kraj Vys 119.  Z Připomínka k Čl. I bodu 13: 

Navrhujeme v § 4 odst. 1 písm. d) bodu 1 za slovem 
„současně“ vypustit slovo „které“, slovo „předpokládány“ 
nahradit slovy „v souladu s“. 
Nahrazení pojmu „nejsou předpokládány územně plánovací 
dokumentací“ pojmem „nejsou v souladu s územně plánovací 
dokumentací“ je zásadní neboť je zde vazba na oznámení 3a, jehož 
přílohou bude nově stanovisko o souladu s územně plánovací 
dokumentací od příslušného úřadu územního plánování. Používání 
stejné terminologie v textu vztaženém k podlimitním záměrům a 
souvisejícím textu o oznámení podlimitního záměru je žádoucí. 
Formulace „nejsou předpokládány“ je neurčitá (jak pohlížet na stav, 
kdy je záměr v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací, 
ale připravovaná změna tento rozpor odstraní ? apod.).   
K redukci posouzení podlimitních záměrů může přispět postup 
vázaný na dosažení 25% limitní hodnoty a současně na splnění 
alespoň jednoho ze dvou kritérií (tj. souladu s územně plánovací 
dokumentací nebo lokalizaci ve zvláště chráněném území či jeho 
ochranném pásmu). Tedy předložení oznámení dle přílohy č. 3a 
budou vyžadovat pouze takové záměry, které dosáhnou 25% limitní 
hodnoty a současně nebudou v souladu s územně plánovací 
dokumentací nebo se budou nacházet ve zvláště chráněném území 
nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny.     
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno. 

Kraj Vys 120.  Z Připomínka k Čl. I bodu 13: 
Navrhujeme v § 4 odst. 1 písm. d) vypustit slova „a jejich 
změny“, slovo „bodech“ nahradit slovem „bodě“, vypustit 
slova „a 2“, vypustit slova „a změny záměrů“. 

Vysvětleno 
Využití možnosti zakotvit spodní prahové limity a 
vyloučit záměry, u kterých se nepředpokládají 
významné vlivy na životní prostředí, 
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Vítáme, že novela zákona konečně přistupuje k řešení problematiky 
podlimitních záměrů, které nejsou zakotveny v legislativě všech 
členských zemí EU (dle dostupných informací nejsou podlimitní 
záměry předmětem posuzování vlivů na životní prostředí v Polské 
republice). Nesouhlasíme však s ohledem na neefektivní 
administrativní zátěž pro příslušný úřad, byrokratickou zátěž pro 
stavebníka/oznamovatele se zavedením dalšího institutu, kterým 
mají být u předmětu posuzování nově změny podlimitních záměrů. 
Formální přístup při „zvažování/posouzení“ podlimitních záměrů 
dokládají vydaná sdělení veřejně přístupná v IS EIA. Pokud by nově 
přibyl institut změn tak jak je v novele navržen tato zátěž se ještě 
prohloubí. Není dostatečně zdůvodněno  zda a v jaké podobě je 
institut změn podlimitních záměrů zakotven v legislativě posuzování 
vlivů na životní prostředí u členských států EU.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

z posuzování s sebou nese riziko, že ve snaze 
vyhnout se jakémukoli posouzení záměru ze 
strany příslušného úřadu investor rozdrobí svůj 
záměr na nepatrné celky, které stanovených 
prahových hodnot nedosáhnou (tzv. 
salámování). S cílem předejít salámování 
záměrů jsou proto předmětem posouzení i 
změny podlimitních záměrů, avšak pouze tzv. 
kvalifikované změny, tj. takové změny, které jsou 
uvedeny v bodě 2. 

Kraj Vys 121.  Z Připomínka k Čl. I bodu 13: 
Navrhujeme v § 4 odst. 1 písm. d) vypustit bod 2. 
Nesouhlasíme se zavedením dalšího institutu, kterým mají být u 
předmětu posuzování nově změny podlimitních záměrů. Důvodem 
je neefektivní zátěž administrativní pro příslušný úřad, byrokratická 
pro stavebníka/oznamovatele, která se i přes navrženou úpravu v 
bodě 1 prohloubí a posílí dnes již zcela formální přístup při 
„zvažování/posouzení“ podlimitních záměrů jak dokládají výstupy 
veřejně přístupné v IS EIA. Není dostatečně  zdůvodněno zda a v 
jaké podobě je institut změn podlimitních záměrů zakotven v 
legislativě posuzování vlivů na životní prostředí u členských států 
EU.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Využití možnosti zakotvit spodní prahové limity a 
vyloučit záměry, u kterých se nepředpokládají 
významné vlivy na životní prostředí, 
z posuzování s sebou nese riziko, že ve snaze 
vyhnout se jakémukoli posouzení záměru ze 
strany příslušného úřadu investor rozdrobí svůj 
záměr na nepatrné celky, které stanovených 
prahových hodnot nedosáhnou (tzv. 
salámování). S cílem předejít salámování 
záměrů jsou proto předmětem posouzení i 
změny podlimitních záměrů, avšak pouze tzv. 
kvalifikované změny, tj. takové změny, které jsou 
uvedeny v bodě 2. 

St kraj 
 
 

122.  Z § 4 odst. 1 písm. d) 
Nesouhlasíme s navrhovaným kritériem „ne/vymezení dle ÚPD“ pro 
určení povinnosti předkládání podlimitního záměru. Formulace a 

Akceptováno jinak 
Kritérium vztahu záměru k ÚPD bude vypuštěno. 
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kritéria pro povinnost předkládání podlimitních záměrů je 
nedostatečná s odkazem na zvýšení limitů v příloze č. 1 novely a 
celkovou změnu této přílohy. 
Návrh znění viz další připomínka. 
 
Odůvodnění: Z pohledu procesu SEA při pořizování územně 
plánovací dokumentace, může orgán SEA své kompetence řádně 
uplatnit podle stavebního až od 1. 1. 2013 s novelou stavebního 
zákona (zákon č. 350/2012 Sb.). Do té doby pořizované územní 
plány jsou v podstatě neposouzené, na proces SEA při pořizování 
ÚPD se pohlíželo řadu let jiným způsobem a proces posuzování 
ÚPD nebyl provázaný se strategickým posuzováním jako v 
současnosti. S tím, že i při vyhodnocení SEA se v podstatě staré 
ÚPD, jejichž využití je posuzováno jako stav v tzv. nulové variantě, 
tyto ÚP (využití území vymezené starým územním plánem) 
posouzení vyhnuli. Vyhodnocením SEA tak nemohla být účinně 
navržena taková opatření pro rozhodování v území, která staré ÚPD 
nestanovovaly a nehodnotily. Tato možnost je uplatňována až 
s novým stavebním zákonem. 
Toto kritérium nepovažujeme za vhodné řešení také s ohledem na 
podstatné zvýšení limitních hodnot v příloze č. 1 novely (včetně 
zvýšení limitních hodnot některých záměrů v poslední novele 
zákona – zák. č. 39/2015). Nehledě na to, že EIA hodnotí vlivy bez 
ohledu na schválení záměru (funkčního využití plochy pro daný 
záměr) podle územně plánovací dokumentace.  

St kraj 123.  Z § 4 odst. 1 písm. d) 
Nesouhlasíme s formulací a kritérii pro určení povinnosti 
předkládání podlimitních záměrů s odkazem na zvýšení limitů 
v příloze č. 1 novely a celkovou změnu této přílohy. V souvislosti 
s připomínkou výše k § 4 odst. 1 písm. d) navrhujeme nové znění 
tohoto písmene. 
 

Vysvětleno 
Využití možnosti zakotvit spodní prahové limity a 
vyloučit záměry, u kterých se nepředpokládají 
významné vlivy na životní prostředí, 
z posuzování s sebou vždy zákonitě nese riziko, 
že ve snaze vyhnout se jakémukoli posouzení 
záměru ze strany příslušného úřadu investor 
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Odůvodnění: Současná formulace bodu 2 nevylučuje tzv. 
salámování záměrů. Důvodová zpráva dokonce dává v příkladu č. 5 
oznamovateli návod, jak postavit záměr těsně pod limitní hodnotou 
pro zjišťovací řízení a současně se vyhnout oznámení podlimitního 
záměru. V příkladu č. 7 dává návod, jak postavit záměr, který naplní 
limitní hodnotu pro zjišťovací řízení a přesto nebude posuzován. 
 
Návrh znění: 
 
podlimitní záměry a jejich změny, pokud jsou uvedeny 
v bodech 1. a 2. tohoto písmene a příslušný úřad stanoví, že 
budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry a změny 
záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení: 
1. podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25% příslušné 
limitní hodnoty a současně které nejsou předpokládány 
územně plánovací dokumentací nebo se nacházejí ve zvláště 
chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny, 
2. změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo 
rozsahem dosáhnou alespoň 25% příslušné limitní hodnoty a v 
jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou 
limitní hodnotu nebo kritéria podle bodu 1, 
 
1. podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 50 % příslušné limitní 
hodnoty, je-li uvedena, 
 
2. podlimitní záměry, ve zvláště chráněných územích nebo jejich 
ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, které 
dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, 
 
3. změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou dosáhnou 

rozdrobí svůj záměr na nepatrné celky, které 
stanovených prahových hodnot nedosáhnou (tzv. 
salámování). Toto riziko je logickým důsledkem 
zakotvení spodních prahových hodnot. Je však 
minimalizováno právě úpravou § 4 odst. 1 písm. 
d) ZPV a nízkým nastavením prahových hodnot 
(investor by musel svůj záměr rozdrobit na tak 
velké množství záměrů, aby se vyhnul jejich 
posouzení, že to již pro něj není výhodné). 
 
Rovněž doplnění formulace „je-li uvedena“ není 
nezbytné, neboť pokud by limitní hodnota 
uvedena nebyla, záměr daného druhu by vždy 
naplnil bod bez dalšího a nemohl by k němu 
existovat podlimitní záměr. 
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alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty nebo  v jejichž důsledku 
podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu, 

St kraj 124.  D § 4 odst. 1 psím d) 
V souvislosti s navrhovaným kritériem ZCHÚ (zvláště chráněná 
území) a jejich ochranných pásem pro podlimitní záměry doplnit 
požadavek v povinné příloze oznámení podlimitního záměru podle 
přílohy č. 3a o vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska ZCHÚ a 
jejich ochranných pásem. 

Vysvětleno 
Hranice zvláště chráněných oblastí a jejich 
ochranných pásem jsou stanoveny ve 
vyhlašovacích předpisech; z tohoto hlediska tak 
není vyjádření orgánu ochrany přírody nezbytné. 
Vzhledem ke skutečnosti, že podlimitní záměry 
jsou pouze marginálními záměry, představovala 
by povinnost opatřovat vyjádření orgánu ochrany 
přírody neúměrnou zátěž pro oznamovatele – 
v případě potřeby může příslušný úřad věc s 
orgánem ochrany přírody konzultovat. 

§ 4 odst. 2 a 3 
MD 125.  Z K čl. I, bodu 15 (§ 4 odst. 2) 

Navržené znění § 4 odst. 2 je v porovnání s požadavky směrnice 
EIA formulováno příliš zužujícím způsobem, když daný postup 
umožňuje pouze u záměrů určených „pro obranu nebo 
bezprostřední odvrácení nebo zmírnění důsledků nepředvídatelné 
události“, zatímco směrnice hovoří „o záměrech určených výhradně 
pro účely obrany nebo záměrech, jejichž jediným účelem je reakce 
na mimořádné civilní události“. Dále se postup dle navrženého 
ustanovení omezuje pouze na situaci, kdy by mohlo posuzování 
vyjmenované účely „zmařit“, zatímco směrnice umožňuje takto 
postupovat v případech, kdy by posuzování mohlo tyto účely 
„nepříznivě ovlivnit“. Navrhujeme proto znění § 4 odst. 2 uvést do 
souladu s požadavky směrnice a vypustit nadbytečná omezení. 

Akceptováno částečně 
Při formulaci daného ustanovení nebylo bráno 
v potaz pouze znění revidované směrnice EIA, 
ale rovněž judikatura SDEU a Metodika EK 
k aplikaci výjimek (dostupná na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_art2
_3.pdf). 
 
Dojde k úpravě citovaného ustanovení, a to tak, 
že slovo „zmařit/zmařen“ bude nahrazeno slovy 
„nepříznivě ovlivnit /ovlivněn“. Slovo 
„nepředvídatelné“ bude nahrazeno slovem 
„mimořádné“, které je užito ve směrnici EIA. 
Metodika EK nicméně předpokládá, že se musí 
jednat o takové události, které nebyly předvídány 
a kterým nebylo možno předejít. 

MV 126.  Z K čl. I bodu 15 – k § 4 odst. 2: 
Nesouhlasíme s tím, aby vláda mohla rozhodnout o tom, že 

Akceptováno částečněPři formulaci daného 
ustanovení nebylo bráno v potaz pouze znění 
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předmětem posuzování podle tohoto zákona nebudou jen ty záměry 
se specifickým účelem, kdy by posuzování mohlo tento účel 
„zmařit“. Čl. 1 odst. 3 revidované směrnice EIA umožňuje 
neprovádět posuzování vlivů záměru již v případech, kdy by toto 
posuzování mohlo nepříznivě ovlivnit účely tohoto záměru. 
Domníváme se, že smyslem této výjimky (možnost pružné reakce 
na situace, kdy jsou ohroženy lidské životy) je neprovádět 
posuzování vlivů na životní prostředí v případech, kdy by toto 
posuzování mohlo mít nepříznivý vliv na samotný účel těchto 
opatření, aniž by muselo dojít až ke zmaření tohoto účelu. V praxi 
bude navíc velmi obtížné určit, zda by mohlo dojít k úplnému 
zmaření sledovaného účelu. V situaci, kdy o neprovedení 
posuzování rozhoduje vláda, se jeví jako nadbytečné svazovat tento 
vrcholný orgán exekutivy mnoha přísnými podmínkami, a proto 
požadujeme slovo „zmařit“ nahradit slovy „nepříznivě ovlivnit“. 
 
Dále se domníváme, že použití slova „nepředvídatelné“ ve spojení 
s událostí, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, 
majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, není zcela příhodné. 
Podmínka „nepředvídatelnosti“ totiž velmi komplikuje případnou 
aplikaci tohoto ustanovení v praxi, a proto ji požadujeme vypustit. 
Kromě toho považujeme za nevhodné omezovat účel záměrů na 
pouhé bezprostřední odvrácení nebo zmírnění důsledků 
nepředvídatelné události. Požadujeme doplnit záměry, jejichž 
účelem je již prevence mimořádných událostí. Domníváme se, že 
pod pojem směrnice „záměry, jejichž jediným účelem je reakce na 
mimořádné civilní události…“ je možné podřadit i záměry preventivní 
povahy.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

revidované směrnice EIA, ale rovněž judikatura 
SDEU a Metodika EK k aplikaci výjimek 
(dostupná na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_art2
_3.pdf).  
Dojde k úpravě citovaného ustanovení, a to tak, 
že slovo „zmařit/zmařen“ bude nahrazeno slovy 
„nepříznivě ovlivnit /ovlivněn“. Slovo 
„nepředvídatelné“ bude nahrazeno slovem 
„mimořádné“, které je užito ve směrnici EIA. 
Metodika EK nicméně předpokládá, že se musí 
jednat o takové události, které nebyly předvídány 
a kterým nebylo možno předejít. 
 
Pod pojmem „bezprostřední odvrácení nebo 
zmírnění důsledků“ lze uvažovat i záměry 
preventivního charakteru, které slouží 
k odvrácení mimořádné události. V případě, že 
mimořádnou událost lez v budoucnu očekávat, 
avšak ještě bezprostředně nehrozí, není důvod 
aplikovat výjimku a záměr podléhá standardnímu 
posouzení.  
 

MSl kraj 127.  Z K bodu 15 - § 4 odst. 2 
Toto ustanovení zní: „(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem 
posuzování podle tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho část, 

Vysvětleno 
Navržené ustanovení blíže specifikuje 
mimořádnou událost, v důsledku které je možno 
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který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního 
odvrácení nebo zmírnění důsledků nepředvídatelné události, která 
by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva 
nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto účely 
zmařit.“  
 
Navrhujeme vypustit slova „nebo životní prostředí“. 
 
Odůvodnění: 
Nevržený text zpřísňuje text směrnice EU (viz „srovnávací tabulka“: 
odstavec 3 se nahrazuje tímto: „3. Členské státy se mohou případ 
od případu v souladu s vnitrostátními právem rozhodnout 
neuplatňovat tuto směrnici na záměry nebo části záměrů určené 
výhradně pro účely obrany nebo na záměry, jejichž jediným účelem 
je reakce na mimořádné civilní události, pokud se domnívají, že by 
takové uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.“).  
 
Jsme toho názoru, že zejména v oblasti protipovodňových opatření, 
řešení aktuálních situací při sesuvech, může být upřednostňování 
ochrany životního prostředí a posuzování vlivu na životní prostředí 
kontraproduktivní. 
  
Pokud Evropská komise vydala směrnici, respektive ji novelizovala, 
v rozsahu, jak je uvedeno výše, lze předpokládat úmysl tvůrce 
normy umožnit jednotlivým státům, ve zvláštních a odůvodněných 
případech, výjimkový režim z posuzování záměrů. 

vyjmout záměr z posuzování. Jedná se o 
takovou událost, která by mj. mohla ohrozit i 
životní prostředí – nejedná se o upřednostňování 
ochrany životního prostředí, nýbrž pouze 
upřesnění druhu mimořádné události, která může 
hrozit. 
 
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že revizí 
směrnice EIA k zásadní úpravě výjimek 
nedochází, tj. úmyslem tvůrce normy nebyl nově 
umožnit dosud nemožné, nýbrž upřesnit – a 
spíše zpřísnit - podmínky, za nichž něco možné 
je. Čl. 1 odst. 3 čl. 2 odst. 4 byly sice 
pozměněny, nikoli však takovým způsobem, že 
by byla podstatně rozšířena možnost aplikace 
výjimek; naopak, v případě obou článků došlo k 
určitému zpřísnění (v čl. 1 odst. 3 sice byly 
rozšířeny případy, na které je možné výjimku 
aplikovat, avšak zároveň bylo vloženo slovo 
„výhradně“, kterým byl dopad ustanovení zúžen; 
rovněž v případě čl. 2 odst. 4 došlo ke zpřísnění 
podmínek, a to doplněním požadavku na 
naplnění účelu směrnice). Výjimkový režim byl 
tudíž umožněn již dříve a revizí směrnice EIA 
k zásadním změnám, které by odůvodňovaly 
rozvolnění národní úpravy, nedochází. 

Úst kraj 128.  Z 5. K bodu 15 - § 4 odst. 2 
Navrhujeme upřesnit toto ustanovení. Není jednoznačné, zda se 
jedná skutečně jen o záměry, které jsou předmětem „posuzování“, 
tzn., že o záměrech, které podle přílohy č. 1 podléhají zjišťovacímu 
řízení, vláda rozhodnout nemůže.  
 

Akceptováno 
Definice procesu EUA uvedená v § 3 písm. l) 
ZPV nadále vymezuje pojem „posouzení“, nikoli 
pojem „posuzování“. Výjimka z posuzování tak 
dopadá nejen na proces EIA, ale na posuzování 
obecně, tj. na zjišťovací řízení a posuzování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



Odůvodnění: 
Viz zásadní připomínka č. 4 k bodu 12 - § 3 písm. l) – nejednotnost 
při používání pojmů „posouzení“ a „posuzování“ 
Tato připomínka je zásadní. 

podlimitních záměrů rovněž. 

St kraj 129.  D § 4 odst. 2 
doplnit do textu slovo „státu“ 
 
Návrh znění: 
 
(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle 
tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho část, který je určený 
výhradně pro účely obrany státu nebo bezprostředního 
odvrácení nebo zmírnění důsledků nepředvídatelné události, 
která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek 
obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo 
posuzování tyto účely zmařit.  

Vysvětleno 
Z navrženého ustanovení vyplývá, že zpravidla 
se bude jednat o obranu státu (např. i 
Ministerstvo obrany používá pojem obrany bez 
dalšího)  – nelze však vyloučit, že se bude jednat 
i o účely obrany jiného státu nebo společenství 
států, např. na základě členství v NATO. 

MPO 130.  Z K § 4 odst 2 a 3: 

Navrhujeme následující úpravu výjimek, tak aby byla zachována 
přesná transpozice směrnice: 
 
ODSTAVEC 2 
(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto 
zákona není postup podle tohoto zákona se nevztahuje na 
záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely 
obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků 
nepředvídatelné mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit 
zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, 
pokud se lze domnívat, že by mohlo posuzování tyto účely zmařit 
nepříznivě ovlivnit. 
 
Znění směrnice: 
„3. Členské státy se mohou případ od případu v souladu s 

Akceptováno částečně 
Úprava výjimek je jedno z ustanovení revidované 
směrnice EIA, které členskému státu poskytuje 
možnost (nikoli ukládá povinnost) a záleží tedy 
na členském státu, zdali jej transponuje a jakým 
způsobem (za podmínky dodržení minimálních 
požadavků stanovených směrnicí). Transpozice 
tohoto ustanovení proto není nutná a nemusí být 
ani  doslovná (naopak, měla by být přizpůsobena 
vnitrostátním právním předpisům – samozřejmě 
za předpokladu materiálního splnění požadavků 
směrnice), což potvrzuje i stávající ustanovení § 
4 odst. 2 ZPV transponující výjimky, které 
umožňuje vynětí pouze v době vyhlášení 
nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného 
stavu. Oproti stávajícímu stavu tedy navrženou 
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vnitrostátními právem rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na 
záměry nebo části záměrů určené výhradně pro účely obrany nebo 
na záměry, jejichž jediným účelem je reakce na mimořádné civilní 
události, pokud se domnívají, že by takové uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit.“; 
 
Odůvodnění: 
Ze znění směrnice vyplývá, že výjimka je uplatněna na celý rozsah 
směrnice, nikoliv pouze na posuzování. Dále je zřejmé, že směrnice 
nepožaduje „bezprostřední“ odvracení důsledků událostí, ale pouze 
„reakci“. Předmětné události jsou pak směrnicí klasifikovány jako 
„mimořádné“ nikoliv nutně jako „nepředvídatelné“ (i tisíciletá voda je 
do určité míry „předvídatelná“). Konečně směrnice požaduje, aby 
posuzování mohlo záměr nepříznivě ovlivnit, nikoliv zcela zmařit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
ODSTAVEC 3 
(3) Vláda může ve výjimečném odůvodněném případě rozhodnout, 
pokud bude naplněn účel tohoto zákona, že předmětem posuzování 
postupu podle tohoto zákona není záměr, jehož účel by mohl být 
posuzováním zmařen nepříznivě ovlivněn. Součástí návrhu na 
postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního 
prostředí. U záměru vyloučeného podle věty první je vláda povinna 
 
a) zajistit  zvážit provedení posuzování v rozsahu, který 
je s ohledem na účel záměru možný, popřípadě zvážit jinou formu 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí; u záměrů podle § 4 
odst. 1 písm. e) se vždy provede posouzení ve smyslu § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny, 
b) zveřejnit informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a 
výsledku případného posouzení podle písmene a), a 

úpravou dochází ke značnému rozvolnění. 
Zároveň je však třeba předcházet výkladu, který 
by umožnil zneužití tohoto institutu, a je proto 
žádoucí nastavit pro aplikaci výjimky zpřísněný 
režim.  Výjimky upravují situace, kdy jiný veřejný 
zájem převáží nad zájmem na ochranu životního 
prostředí (ochrana životů, zdraví a bezpečnosti 
obyvatel). V případě záměrů určených pro účely 
obrany to může být jak nenadálá potřeba obrany 
jako reakce na ozbrojený či válečný konflikt, ale 
např. i preventivní opatření, u něhož z důvodu 
ochrany utajovaných informací nelze proces EIA 
provést. 
 
Z tohoto důvodu byla původně zakotvena i 
podmínka nepředvídatelnosti mimořádných 
událostí, neboť záměry reagující na události 
předvídané a předvídatelné lze podrobit 
standardnímu posouzení. V obou případech, tj. 
jak z důvodu obrany státu nebo reakce na 
mimořádné civilní události, lze ale samozřejmě 
uvažovat i záměry preventivní povahy – zde 
bude záležet na okolnostech případu, zda budou 
naplněny podmínky pro aplikaci výjimky podle 
odstavce 3, odstavce 2 nebo zda nebudou 
naplněny vůbec. V každém případě je však 
nezbytné ustanovení upravující výjimky vykládat 
restriktivně (viz rozsudek SDEU 435/97, bod 65). 
 
Je třeba rovněž poukázat na vztah mezi 
výjimkami podle odstavce 2 a 3 – zatímco 
odstavec 2 směřuje ke zcela výjimečným 
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c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení 
záměru, informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle 
věty první a poskytnout jí informace zveřejněné podle písmene b). 
Ustanovení § 11 až 13 se použijí přiměřeně.“. 
 
Znění směrnice: 
Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve výjimečných 
případech vyjmout určitý záměr z působnosti ustanovení této 
směrnice, jestliže by uplatňování těchto ustanovení nepříznivě 
ovlivnilo účel záměru, pokud jsou splněny cíle této směrnice. 
V tom případě členské státy: 
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení; 
b) zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými formami 
posouzení ve smyslu písmene a), informace vztahující se k tomuto 
rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato výjimka byla udělena; 
c) uvědomí Komisi před vydáním povolení o důvodech tohoto vynětí 
a poskytnou jí informace, které dají případně k dispozici vlastním 
státním příslušníkům. 
Komise okamžitě předá získané dokumenty ostatním členským 
státům. 
Každý rok předá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování ustanovení tohoto odstavce. 
 
Odůvodnění: 
Vázat použití výjimky na účel zákona je problematické, protože účel 
zákona není nikde definován. Jednalo by se v podstatě o definici 
v kruhu, kdy by výjimka byla v podstatě nepoužitelná. Soulad 
uplatnění výjimky s cíli směrnice by měla vláda zvážit pro každý 
konkrétní případ. Obdobně je nadbytečný požadavek na stanovisko 
MŽP. MŽP a jeho ministr jako člen vlády bude mít z podstaty věci 
možnost se k uplatnění výjimky vyjádřit. Vypíchnutí jeho role je tedy 
nadbytečné a vytváří další administrativní zátěž celého procesu.  

situacím, jejichž využití v praxi 
nepředpokládáme, odstavec 3 směřuje na další 
výjimečné, avšak méně závažné případy než 
případy uvedené v odstavci 2. Pravděpodobnější 
je tedy aplikace odstavce 3, který upravuje 
situace, ke kterým v praxi spíše může dojít; 
v tomto případě má však členský stát – na rozdíl 
od výjimek podle odstavce 2 - další povinnosti. 
 
Z Metodiky EK (Clarification of the application of 
Article 2(3) of the EIA Directive) a judikatury 
SDEU (např. C-435/97, bod 65) vyplývá, že 
pojem výjimečných případů by měl být vykládán 
restriktivně. Ačkoli se výjimečnými případy budou 
rozumět zpravidla mimořádné civilní události, 
neznamená to, že všechny mimořádné civilní 
události jsou výjimečnými případy, na které lze 
výjimku aplikovat. Hlavními předpoklady pro 
aplikaci výjimek jsou naléhavé důvody, např. 
vážné ohrožení života, zdraví, životního prostředí 
nebo bezpečnosti. Zároveň nelze využít institut 
výjimek na situace, které mohly být předvídány 
nebo kterým mohlo být zabráněno. Pokud již 
k aplikaci výjimky dojde, pak by měla být 
provedena částečná nebo jiná forma posouzení.  
 
Metodika, ve které lze nalézt i další odkazy na 
relevantní judikaturu SDEU, je dostupná na 
adrese 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_art2
_3.pdf) 
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Ze znění směrnice vyplývá, že výjimka je uplatněna na celý rozsah 
směrnice, nikoliv pouze na posuzování. 
Dále směrnice požaduje, aby posuzování mohlo záměr nepříznivě 
ovlivnit, nikoliv zcela zmařit. 
Další úpravy vyplývají z textu směrnice, která zejména nepožaduje 
vždy provést posouzení v možném rozsahu, ale pouze takový 
postup zvážit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Jednou z podmínek pro aplikaci výjimky podle čl. 
2 odst. 4 revidované směrnice EIA je naplnění 
účelu směrnice EIA. Ten je v ZPV vyjádřen v § 1 
odst. 3 ZPV; účelem zákona je získat objektivní 
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 
popřípadě opatření podle zvláštních právních 
předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji 
společnosti. Tento účel lze zajistit nejen 
provedením standardního procesu EIA, ale i 
zúženou, popřípadě jinou formou posouzení tak, 
jak to předpokládá odstavec 3 písm. a) ZPV. 
 
V dikci směrnice EIA se jedná o výjimky 
z působnosti směrnice EIA. Ta upravuje 
primárně proces EIA a jeho náležitosti. Z tohoto 
důvodu v dikci ZPV dochází k vynětí z procesu 
EIA, nikoli ze všech postupů dle ZPV, které – na 
rozdíl od směrnice EIA - upravují i celou řadu 
dalších otázek (předběžné projednání, 
vyjadřování příslušného úřadu, mezistátní 
posuzování, udělování autorizací atd.), z nichž 
bude celá řada aplikována i v případě výjimek 
podle odstavce 3 (zejména samotný postup pro 
aplikaci výjimek). Faktický dosah vynětí bude ale 
samozřejmě širší, neboť dojde i k vynětí ze 
zjišťovacího řízení, a to v obou jeho rovinách (jak 
scoping, tak screening), neboť pojem 
„posuzování“ zahrnuje nejen proces EIA, ale i 
zjišťovací řízení a posuzování podlimitních 
záměrů. V případě, že bude záměr z posuzování 
vyňat, pak není nutné zjišťovací řízení provádět 
(a pokud již bylo provedeno, pak nebudou jeho 
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závěry dále využity nebo budou využity pro 
stanovení zúžené nebo jiné formy posouzení 
podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPV.  
 
Pokud jde o formulaci„provedení“ jiné formy 
posouzení, bude ustanovení přeformulováno, a 
to tak, že vláda „může stanovit jinou formu 
posouzení“.( 
 
Dále dojde k úpravě citovaného ustanovení, a to 
tak, že slovo „zmařit/zmařen“ bude nahrazeno 
slovy „nepříznivě ovlivnit /ovlivněn“. Slovo 
„nepředvídatelné“ bude nahrazeno slovem 
„mimořádné“, které je užito ve směrnici EIA. 
Metodika EK nicméně předpokládá, že se musí 
jednat o takové události, které nebyly předvídány 
a kterým nebylo možno předejít. 

HK ČR 131.  Z Připomínka k § 4 odst. 2 a 3 (bod 15) 

Požadujeme úpravu navržených ustanovení v souladu s návrhem a 
odůvodněním takto:  

„(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle 
tohoto zákona není postup podle tohoto zákona se nevztahuje 
na záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely 
obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků 
nepředvídatelné mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit 
zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, 
pokud se lze domnívat, že by mohlo posuzování tyto účely zmařit 
nepříznivě ovlivnit. 

(3) Vláda může ve výjimečném odůvodněném případě rozhodnout, 
pokud bude naplněn účel tohoto zákona, že předmětem posuzování 
postupu podle tohoto zákona není záměr, jehož účel by mohl být 

Akceptováno částečně 
Úprava výjimek je jedno z ustanovení revidované 
směrnice EIA, které členskému státu poskytuje 
možnost (nikoli ukládá povinnost) a záleží tedy 
na členském státu, zdali jej transponuje a jakým 
způsobem (za podmínky dodržení minimálních 
požadavků stanovených směrnicí). Transpozice 
tohoto ustanovení proto není nutná a nemusí být 
ani doslovná (naopak, měla by být přizpůsobena 
vnitrostátním právním předpisům – samozřejmě 
za předpokladu materiálního splnění požadavků 
směrnice), což potvrzuje i stávající ustanovení § 
4 odst. 2 ZPV transponující výjimky, které 
umožňuje vynětí pouze v době vyhlášení 
nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného 
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posuzováním zmařen nepříznivě ovlivněn. Součástí návrhu na 
postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního 
prostředí. U záměru vyloučeného podle věty první je vláda povinna 

a) zajistit  zvážit provedení posuzování v rozsahu, který 
je s ohledem na účel záměru možný, popřípadě zvážit jinou formu 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí; u záměrů podle § 4 
odst. 1 písm. e) se vždy provede posouzení ve smyslu § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny, 

b) zveřejnit informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a 
výsledku případného posouzení podle písmene a), a 

c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení 
záměru, informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle 
věty první a poskytnout jí informace zveřejněné podle písmene b). 

Ustanovení § 11 až 13 se použijí přiměřeně.“ 

Odůvodnění: 

K odst. 2: Ze znění směrnice vyplývá, že výjimka je uplatněna na 
celý rozsah směrnice, nikoliv pouze na posuzování. Dále je zřejmé, 
že směrnice nepožaduje „bezprostřední“ odvracení důsledků 
událostí, ale pouze „reakci“. Předmětné události jsou pak směrnicí 
klasifikovány jako „mimořádné“ nikoliv nutně jako „nepředvídatelné“ 
(i tisíciletá voda je do určité míry „předvídatelná“). Konečně 
směrnice požaduje, aby posuzování mohlo záměr nepříznivě 
ovlivnit, nikoliv zcela zmařit. 

K odst. 3: Vázat použití výjimky na účel zákona je problematické, 
protože účel zákona není nikde definován. Jednalo by se v podstatě 
o definici v kruhu, kdy by výjimka byla v podstatě nepoužitelná. 
Soulad uplatnění výjimky s cíli směrnice by měla vláda zvážit pro 
každý konkrétní případ. Obdobně je nadbytečný požadavek na 
stanovisko MŽP. MŽP a jeho ministr jako člen vlády bude mít z 

stavu. Oproti stávajícímu stavu tedy navrženou 
úpravou dochází ke značnému rozvolnění. 
Zároveň je však třeba předcházet výkladu, který 
by umožnil zneužití tohoto institutu, a je proto 
žádoucí nastavit pro aplikaci výjimky zpřísněný 
režim.  Výjimky upravují situace, kdy jiný veřejný 
zájem převáží nad zájmem na ochranu životního 
prostředí (ochrana životů, zdraví a bezpečnosti 
obyvatel). V případě záměrů určených pro účely 
obrany to může být jak nenadálá potřeba obrany 
jako reakce na ozbrojený či válečný konflikt, ale 
např. i preventivní opatření, u něhož z důvodu 
ochrany utajovaných informací nelze proces EIA 
provést. 
 
Z tohoto důvodu byla zakotvena i podmínka 
nepředvídatelnosti mimořádných událostí, neboť 
záměry reagující na události předvídané a 
předvídatelné lze podrobit standardnímu 
posouzení. V obou případech, tj. jak z důvodu 
obrany státu nebo reakce na mimořádné civilní 
události, lze ale samozřejmě uvažovat i záměry 
preventivní povahy – zde bude záležet na 
okolnostech případu, zda budou naplněny 
podmínky pro aplikaci výjimky podle odstavce 3, 
odstavce 2 nebo zda nebudou naplněny vůbec. 
V každém případě je však nezbytné ustanovení 
upravující výjimky vykládat restriktivně (viz 
rozsudek SDEU 435/97, bod 65). 
 
Je třeba rovněž poukázat na vztah mezi 
výjimkami podle odstavce 2 a 3 – zatímco 
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podstaty věci možnost se k uplatnění výjimky vyjádřit. Vypíchnutí 
jeho role je tedy nadbytečné a vytváří další administrativní zátěž 
celého procesu.  

Ze znění směrnice vyplývá, že výjimka je uplatněna na celý rozsah 
směrnice, nikoliv pouze na posuzování. Dále směrnice požaduje, 
aby posuzování mohlo záměr nepříznivě ovlivnit, nikoliv zcela 
zmařit. Další úpravy vyplývají z textu směrnice, která zejména 
nepožaduje vždy provést posouzení v možném rozsahu, ale pouze 
takový postup zvážit. 

Obecně: Celý text je spíše přepisem textu směrnice a nikoli jeho 
funkční transpozicí odpovídající právnímu prostředí České 
republiky.  Z materiálu není zřejmé, zda se má jednat o správní 
řízení, není vyloučen správní řád. Proti rozhodnutí vlády není možné 
odvolání. Není popsán postup rozhodování, jeho proces ani kritéria. 
Není zřejmé, kdo návrh na rozhodnutí může podat a kam, zda si má 
navrhovatel zajistit podle odstavce 3 vyjádření MŽP sám nebo jej o 
něj požádá sama vláda. Materiál na vládu může podat jen její člen, 
jak tomu však bude u navrhovatelů ostatních? Text nepoužívá 
systematicky zavedený pojem „posuzování vlivů na životní 
prostředí“, jednou je uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“, 
jindy jen „posuzování“. Není zřejmé, jak by mohl být účel zákona 
zmařen posuzováním. Zákon ani svůj účel nedefinuje, jen uvádí účel 
posuzování vlivů na ŽP. 

odstavec 2 směřuje ke zcela výjimečným 
situacím, jejichž využití v praxi 
nepředpokládáme, odstavec 3 směřuje na další 
výjimečné, avšak méně závažné případy než 
případy uvedené v odstavci 2. Pravděpodobnější 
je tedy aplikace odstavce 3, který upravuje 
situace, ke kterým v praxi spíše může dojít; 
v tomto případě má však členský stát – na rozdíl 
od výjimek podle odstavce 2 - další povinnosti. 
 
Z Metodiky EK (Clarification of the application of 
Article 2(3) of the EIA Directive) a judikatury 
SDEU (např. C-435/97, bod 65) vyplývá, že 
pojem výjimečných případů by měl být vykládán 
restriktivně. Ačkoli se výjimečnými případy budou 
rozumět zpravidla mimořádné civilní události, 
neznamená to, že všechny mimořádné civilní 
události jsou výjimečnými případy, na které lze 
výjimku aplikovat. Hlavními předpoklady pro 
aplikaci výjimek jsou naléhavé důvody, např. 
vážné ohrožení života, zdraví, životního prostředí 
nebo bezpečnosti. Zároveň nelze využít institut 
výjimek na situace, které mohly být předvídány 
nebo kterým mohlo být zabráněno. Pokud již 
k aplikaci výjimky dojde, pak by měla být 
provedena částečná nebo jiná forma posouzení.  
 
Metodika, ve které lze nalézt i další odkazy na 
relevantní judikaturu SDEU, je dostupná na 
adrese 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_art2
_3.pdf) 
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Jednou z podmínek pro aplikaci výjimky podle čl. 
2 odst. 4 revidované směrnice EIA je naplnění 
účelu směrnice EIA. Ten je v ZPV vyjádřen v § 1 
odst. 3 ZPV; účelem zákona je získat objektivní 
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 
popřípadě opatření podle zvláštních právních 
předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji 
společnosti. Tento účel lze zajistit nejen 
provedením standardního procesu EIA, ale i 
zúženou, popřípadě jinou formou posouzení tak, 
jak to předpokládá odstavec 3 písm. a) ZPV. 
 
V dikci směrnice EIA se jedná o výjimky 
z působnosti směrnice EIA. Ta upravuje 
primárně proces EIA a jeho náležitosti. Z tohoto 
důvodu v dikci ZPV dochází k vynětí z procesu 
EIA, nikoli ze všech postupů dle ZPV, které – na 
rozdíl od směrnice EIA - upravují i celou řadu 
dalších otázek (předběžné projednání, 
vyjadřování příslušného úřadu, mezistátní 
posuzování, udělování autorizací atd.), z nichž 
bude celá řada aplikována i v případě výjimek 
podle odstavce 3 (zejména samotný postup pro 
aplikaci výjimek). Faktický dosah vynětí bude ale 
samozřejmě širší, neboť dojde i k vynětí ze 
zjišťovacího řízení, a to v obou jeho rovinách (jak 
scoping, tak screening), neboť pojem 
„posuzování“ zahrnuje nejen proces EIA, ale i 
zjišťovací řízení a posuzování podlimitních 
záměrů. V případě, že bude záměr z posuzování 
vyňat, pak není nutné zjišťovací řízení provádět 
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(a pokud již bylo provedeno, pak nebudou jeho 
závěry dále využity nebo budou využity pro 
stanovení zúžené nebo jiné formy posouzení 
podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPV.  
 
Pokud jde o formulaci „provedení“ jiné formy 
posouzení, bude ustanovení přeformulováno, a 
to tak, že vláda „může stanovit jinou formu 
posouzení“. 
 
Dále dojde k úpravě citovaného ustanovení, a to 
tak, že slovo „zmařit/zmařen“ bude nahrazeno 
slovy „nepříznivě ovlivnit /ovlivněn“. 

KZPS 132.  Z K § 4 odst. 2 a 3: 

Navrhujeme následující úpravu výjimek, tak aby byla zachována 
přesná transpozice směrnice: 
 
ODSTAVEC 2 
 
(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto 
zákona není postup podle tohoto zákona se nevztahuje na 
záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely 
obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků 
nepředvídatelné mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit 
zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, 
pokud se lze domnívat, že by mohlo posuzování tyto účely zmařit 
nepříznivě ovlivnit. 
 
Znění směrnice: 
 
„3. Členské státy se mohou případ od případu v souladu s 
vnitrostátními právem rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na 

Akceptováno částečně 
Úprava výjimek je jedno z ustanovení revidované 
směrnice EIA, které členskému státu poskytuje 
možnost (nikoli ukládá povinnost) a záleží tedy 
na členském státu, zdali jej transponuje a jakým 
způsobem (za podmínky dodržení minimálních 
požadavků stanovených směrnicí). Transpozice 
tohoto ustanovení proto není nutná a nemusí být 
ani doslovná (naopak, měla by být přizpůsobena 
vnitrostátním právním předpisům – samozřejmě 
za předpokladu materiálního splnění požadavků 
směrnice), což potvrzuje i stávající ustanovení § 
4 odst. 2 ZPV transponující výjimky, které 
umožňuje vynětí pouze v době vyhlášení 
nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného 
stavu. Oproti stávajícímu stavu tedy navrženou 
úpravou dochází ke značnému rozvolnění. 
Zároveň je však třeba předcházet výkladu, který 
by umožnil zneužití tohoto institutu, a je proto 
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záměry nebo části záměrů určené výhradně pro účely obrany nebo 
na záměry, jejichž jediným účelem je reakce na mimořádné civilní 
události, pokud se domnívají, že by takové uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit.“; 
 
Odůvodnění: 
 
Ze znění směrnice vyplývá, že výjimka je uplatněna na celý rozsah 
směrnice, nikoliv pouze na posuzování. Dále je zřejmé, že směrnice 
nepožaduje „bezprostřední“ odvracení důsledků událostí, ale pouze 
„reakci“. Předmětné události jsou pak směrnicí klasifikovány jako 
„mimořádné“ nikoliv nutně jako „nepředvídatelné“ (i tisíciletá voda je 
do určité míry „předvídatelná“). Konečně směrnice požaduje, aby 
posuzování mohlo záměr nepříznivě ovlivnit, nikoliv zcela zmařit. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
 
ODSTAVEC 3 
 
(3) Vláda může ve výjimečném odůvodněném případě rozhodnout, 
pokud bude naplněn účel tohoto zákona, že předmětem posuzování 
postupu podle tohoto zákona není záměr, jehož účel by mohl být 
posuzováním zmařen nepříznivě ovlivněn. Součástí návrhu na 
postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního 
prostředí. U záměru vyloučeného podle věty první je vláda povinna 
 
a) zajistit  zvážit provedení posuzování v rozsahu, který 
je s ohledem na účel záměru možný, popřípadě zvážit jinou formu 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí; u záměrů podle § 4 
odst. 1 písm. e) se vždy provede posouzení ve smyslu § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny, 

žádoucí nastavit pro aplikaci výjimky zpřísněný 
režim.  Výjimky upravují situace, kdy jiný veřejný 
zájem převáží nad zájmem na ochranu životního 
prostředí (ochrana životů, zdraví a bezpečnosti 
obyvatel). V případě záměrů určených pro účely 
obrany to může být jak nenadálá potřeba obrany 
jako reakce na ozbrojený či válečný konflikt, ale 
např. i preventivní opatření, u něhož z důvodu 
ochrany utajovaných informací nelze proces EIA 
provést. 
 
Z tohoto důvodu byla původně zakotvena i 
podmínka nepředvídatelnosti mimořádných 
událostí, neboť záměry reagující na události 
předvídané a předvídatelné lze podrobit 
standardnímu posouzení. V obou případech, tj. 
jak z důvodu obrany státu nebo reakce na 
mimořádné civilní události, lze ale samozřejmě 
uvažovat i záměry preventivní povahy – zde 
bude záležet na okolnostech případu, zda budou 
naplněny podmínky pro aplikaci výjimky podle 
odstavce 3, odstavce 2 nebo zda nebudou 
naplněny vůbec. V každém případě je však 
nezbytné ustanovení upravující výjimky vykládat 
restriktivně (viz rozsudek SDEU 435/97, bod 65). 
 
Je třeba rovněž poukázat na vztah mezi 
výjimkami podle odstavce 2 a 3 – zatímco 
odstavec 2 směřuje ke zcela výjimečným 
situacím, jejichž využití v praxi 
nepředpokládáme, odstavec 3 směřuje na další 
výjimečné, avšak méně závažné případy než 
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b) zveřejnit informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a 
výsledku případného posouzení podle písmene a), a 
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení 
záměru, informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle 
věty první a poskytnout jí informace zveřejněné podle písmene b). 
Ustanovení § 11 až 13 se použijí přiměřeně.“. 
Znění směrnice: 
 
Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve výjimečných 
případech vyjmout určitý záměr z působnosti ustanovení této 
směrnice, jestliže by uplatňování těchto ustanovení nepříznivě 
ovlivnilo účel záměru, pokud jsou splněny cíle této směrnice. 
V tom případě členské státy: 
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení; 
b) zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými formami 
posouzení ve smyslu písmene a), informace vztahující se k tomuto 
rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato výjimka byla udělena; 
c) uvědomí Komisi před vydáním povolení o důvodech tohoto vynětí 
a poskytnou jí informace, které dají případně k dispozici vlastním 
státním příslušníkům. 
Komise okamžitě předá získané dokumenty ostatním členským 
státům. 
Každý rok předá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování ustanovení tohoto odstavce. 
 
Odůvodnění: 
 
Vázat použití výjimky na účel zákona je problematické, protože účel 
zákona není nikde definován. Jednalo by se v podstatě o definici 
v kruhu, kdy by výjimka byla v podstatě nepoužitelná. Soulad 
uplatnění výjimky s cíli směrnice by měla vláda zvážit pro každý 
konkrétní případ. Obdobně je nadbytečný požadavek na stanovisko 

případy uvedené v odstavci 2. Pravděpodobnější 
je tedy aplikace odstavce 3, který upravuje 
situace, ke kterým v praxi spíše může dojít; 
v tomto případě má však členský stát – na rozdíl 
od výjimek podle odstavce 2 - další povinnosti.  
 
Z Metodiky EK (Clarification of the application of 
Article 2(3) of the EIA Directive) a judikatury 
SDEU (např. C-435/97, bod 65) vyplývá, že 
pojem výjimečných případů by měl být vykládán 
restriktivně. Ačkoli se výjimečnými případy budou 
rozumět zpravidla mimořádné civilní události, 
neznamená to, že všechny mimořádné civilní 
události jsou výjimečnými případy, na které lze 
výjimku aplikovat. Hlavními předpoklady pro 
aplikaci výjimek jsou naléhavé důvody, např. 
vážné ohrožení života, zdraví, životního prostředí 
nebo bezpečnosti. Zároveň nelze využít institut 
výjimek na situace, které mohly být předvídány 
nebo kterým mohlo být zabráněno. Pokud již 
k aplikaci výjimky dojde, pak by měla být 
provedena částečná nebo jiná forma posouzení.  
 
Metodika, ve které lze nalézt i další odkazy na 
relevantní judikaturu SDEU, je dostupná na 
adrese 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_art2
_3.pdf) 
 
Jednou z podmínek pro aplikaci výjimky podle čl. 
2 odst. 4 revidované směrnice EIA je naplnění 
účelu směrnice EIA. Ten je v ZPV vyjádřen v § 1 
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MŽP. MŽP a jeho ministr jako člen vlády bude mít z podstaty věci 
možnost se k uplatnění výjimky vyjádřit. Vypíchnutí jeho role je tedy 
nadbytečné a vytváří další administrativní zátěž celého procesu.  
 
Ze znění směrnice vyplývá, že výjimka je uplatněna na celý rozsah 
směrnice, nikoliv pouze na posuzování. 
 
Dále směrnice požaduje, aby posuzování mohlo záměr nepříznivě 
ovlivnit, nikoliv zcela zmařit. 
 
Další úpravy vyplývají z textu směrnice, která zejména nepožaduje 
vždy provést posouzení v možném rozsahu, ale pouze takový 
postup zvážit.  
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

odst. 3 ZPV; účelem zákona je získat objektivní 
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 
popřípadě opatření podle zvláštních právních 
předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji 
společnosti. Tento účel lze zajistit nejen 
provedením standardního procesu EIA, ale i 
zúženou, popřípadě jinou formou posouzení tak, 
jak to předpokládá odstavec 3 písm. a) ZPV. 
 
V dikci směrnice EIA se jedná o výjimky 
z působnosti směrnice EIA. Ta upravuje 
primárně proces EIA a jeho náležitosti. Z tohoto 
důvodu v dikci ZPV dochází k vynětí z procesu 
EIA, nikoli ze všech postupů dle ZPV, které – na 
rozdíl od směrnice EIA - upravují i celou řadu 
dalších otázek (předběžné projednání, 
vyjadřování příslušného úřadu, mezistátní 
posuzování, udělování autorizací atd.), z nichž 
bude celá řada aplikována i v případě výjimek 
podle odstavce 3 (zejména samotný postup pro 
aplikaci výjimek). Faktický dosah vynětí bude ale 
samozřejmě širší, neboť dojde i k vynětí ze 
zjišťovacího řízení, a to v obou jeho rovinách (jak 
scoping, tak screening), neboť pojem 
„posuzování“ zahrnuje nejen proces EIA, ale i 
zjišťovací řízení a posuzování podlimitních 
záměrů. V případě, že bude záměr z posuzování 
vyňat, pak není nutné zjišťovací řízení provádět 
(a pokud již bylo provedeno, pak nebudou jeho 
závěry dále využity nebo budou využity pro 
stanovení zúžené nebo jiné formy posouzení 
podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPV.  
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Pokud jde o formulaci  „provedení“ jiné formy 
posouzení, bude ustanovení přeformulováno, a 
to tak, že vláda „může stanovit jinou formu 
posouzení“. 
 
Dále dojde k úpravě citovaného ustanovení, a to 
tak, že slovo „zmařit/zmařen“ bude nahrazeno 
slovy „nepříznivě ovlivnit /ovlivněn“. 

MD 133.  Z K čl. I, bodu 16 (§ 4 odst. 3) 

• Požadujeme upřesnit, že se jedná o účel posuzování, který 
je definovaný v § 1 odst. 3.  

• Z navrženého znění § 4 odst. 3 písm. a) vyplývá, že se ne 
vždy bude jednat o 100 % vyloučení z posuzování, ale že 
v některých případech bude vláda povinna zajistit provedení 
alespoň částečného posouzení. Z návrhu není zřejmé, jak by 
se nahlíželo na následně provedené posouzení, jakým 
způsobem by se určoval rozsah, v jakém má být provedeno, 
atd. a tyto skutečnosti by následně mohly být napadány 
v rámci přezkumu rozhodnutí v navazujících řízeních. 
Požadujeme proto jednoznačně určit, že vláda může záměr 
z posuzování zcela vyloučit nebo jej vyloučit pouze 
částečně. V případě částečného vyloučení z posuzování by 
pak mělo být ale již v rozhodnutí vlády určeno, v jakém 
rozsahu a jakým způsobem se posouzení provede. 

• Dále navrhujeme vypustit větu „Součástí návrhu na postup 
podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního 
prostředí“. Tuto větu považujeme za nadbytečnou, neboť 
podle jednacího řádu vlády bude návrh na postup podle § 4 
odst. 3 vždy předmětem mezirezortního připomínkového 
řízení a zároveň ministr životního prostředí bude na jednání 

Vysvětleno 
• Domníváme se, že účel zákona lze dovodit 

výkladem, neboť § 1 odst. 3 je jediné 
ustanovení ZPV, ve kterém je vyjádřen účel 
posuzování. 

 
• Nejedná se o vyloučení částečné, záměr se 

(na rozdíl od výjimek podle odstavce 2) 
vylučuje vždy jako celek. Provedení 
alternativního posouzení na této skutečnosti 
nic nemění, neboť se jedná o specifickou, 
samostatnou povinnost. Rozsah a druh 
posouzení určí vláda s přihlédnutím 
k charakteru záměru (např. jeho urgentnosti, 
předpokládaném časovém horizontu jeho 
realizace atd.) a vyjádření MŽP, které je 
součástí návrhu na aplikaci výjimky. 
 

• Vyjádření MŽP bude sloužit jako informace 
pro vládu, a to jak z hlediska možného 
vynětí, tak z hlediska rozsahu posouzení, 
který by měl být proveden. Bude se jednat o 
úkon podle části čtvrté správního řádu, který 
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vlády přítomen, a zároveň zavádějící, neboť není zřejmé, 
jakou formu a jakou závaznost by takové vyjádření 
Ministerstva životního prostředí mělo. 

• U § 4 odst. 3 písm. c) upozorňujeme na skutečnost, že tato 
podmínka by mohla být v případě, že pro daný záměr bylo již 
v minulosti vydáno územní rozhodnutí nesplnitelná a mohla 
by vést k pochybnostem o zákonnosti vydaného rozhodnutí 
vlády. 

• Z návrhu není zřejmé, jakým způsobem a s jakými dopady 
na navazující řízení mají být použita ustanovení § 11 až 13, 
proto tento odkaz požadujeme doplnit či zcela vypustit. 

• Výslovné uvedení povinného posouzení ve smyslu § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny považujeme za 
nadbytečné a zcela popírající smysl udělovaných výjimek, a 
proto ho požadujeme zcela vypustit. Pokud je cílem umožnit 
provedení posouzení ve smyslu § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny samostatně mimo posouzení EIA, 
požadujeme, aby tak bylo výslovně vyjádřeno. 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme znění § 4 odst. 3 nahradit 
odstavci 3 a 4 v následujícím znění: 

„(3) Vláda může ve výjimečném odůvodněném případě rozhodnout, 
že se u záměru posouzení provede jen zčásti nebo se neprovede 
vůbec, pokud je naplněn účel posuzování podle § 1 odst. 3 a účel 
záměru by mohl být posuzováním nepříznivě ovlivněn. V takovém 
případě vláda  

a) zveřejní informace o rozhodnutí podle věty první, jeho důvodech 
a, je-li provedeno částečné posouzení, informace o jeho výsledku, a 

b) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění, popřípadě 
provedení záměru, informuje Evropskou komisi o důvodech 

poslouží jako nezávazný podklad pro 
rozhodování vlády. 
 

• Pokud již bylo vydáno územní rozhodnutí pro 
záměr, který ačkoli podléhá procesu EIA, 
nebyl procesu EIA podroben, pak není 
problematická povinnost uvedená v § 4 odst. 
3 ZPV, ale sama skutečnost, že k vydání 
územního rozhodnutí došlo v rozporu 
s právními předpisy. Je nepravděpodobné, 
že by záměr, který naplňuje podmínky pro 
aplikaci výjimky, dříve procesu EIA 
nepodléhal a nyní ano, a rovněž je 
nepravděpodobné, že by se takový záměr – 
navzdory nutnosti o jeho rychlou realizaci – 
nacházel teprve ve stadiu územního 
rozhodnutí. 
 

• K záměrům, které budou vyloučeny podle 
odstavce 2 nebo 3 ZPV, nebudou vedena 
navazující řízení (respektive následná 
povolovací řízení nebudou považována za 
navazující řízení). Aplikace ustanovení § 11 
až 13 ZPV, tedy povinností souvisejících 
s mezistátním posuzováním, však musí být 
zachována – tzn. o záměru bude třeba 
notifikovat dotčené státy a zajistit potřebné 
konzultace (viz důvodová zpráva). 
 

• Vzhledem ke skutečnosti, že směrnice Rady 
č. 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
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rozhodnutí podle odstavce 1 a poskytne jí informace zveřejněné 
podle písm. a). 

(4) Pokud vláda rozhodne podle odstavce 1, že u záměru bude 
provedeno posouzení jen zčásti, v rozhodnutí určí, v jakém rozsahu 
a jakým postupem se provede. Pokud vláda rozhodne podle 
odstavce 1, že se posouzení záměru neprovede, záměr nepodléhá 
posouzení podle tohoto zákona. (aby pak „navazující řízení“ nebylo 
navazujícím řízením) 
+ samostatné provedení posouzení podle § 45 z. o ochraně přírody 
a krajiny 

a planě rostoucích rostlin (směrnice o 
stanovištích) na rozdíl od směrnice EIA 
žádné výjimky nepřipouští, je nezbytné 
povinnost tzv. naturového posouzení 
zachovat (viz důvodová zpráva). 

MMR 
 

134.  Z K bodu 16 -  § 4 odst. 3 písm. a)  
Požadujeme za slova „§ 4 odst. 1 písm. e) se“ vložit slova „v případě 
negativního vlivů na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo 
prioritními druhy“.  

Odůvodnění: Navrhovaný odstavec 3 se týká mimořádných případů 
a bude i zcela výjimečně uplatňován. Pak je nutné ponechat vládě 
všechny pravomoci, které má ČR, včetně posuzování „obyčejné“ 
soustavy Natura 2000 a vyčlenit z této pravomoci jen případy 
posuzování, kde je nutné stanovisko Komise. MŽP by si nemělo 
v těchto výjimečných případech ponechávat pravomoci, které daleko 
komplexněji a ve všech souvislostech posoudí vláda. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o zcela nesystematický návrh. 
Povinnost „naturového“ hodnocení nelze 
redukovat pouze na případy negativního vlivu na 
prioritní typy stanovišť nebo prioritní druhy. 
Neexistují případy posuzování, kde je nutné 
stanovisko Komise; to je případně vyžadováno 
v návaznosti na jeho výsledek v rámci 
navazujících kroků. Až při samotném hodnocení 
je navíc definitivně identifikováno, zda budou 
ovlivněny prioritní předměty ochrany evropsky 
významných lokalit či nikoliv (a zda je vliv 
významně negativní a je vůbec nutné stanovisko 
Komise vyžadovat). 
 
Nadto je nezpracování „naturového“ hodnocení 
v případě významného ovlivnění lokality 
soustavy Natura 2000 záměrem (bez ovlivnění 
prioritních stanovišť či druhů, byť tento údaj není 
před samotným provedením hodnocení 
k dispozici) v rozporu (kromě ZOPK) se směrnicí 
92/43/EHS „o stanovištích“, která v tomto 
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případě neposkytuje žádný prostor pro uplatnění 
výjimky z aplikace článku 6.3.  
 
Zároveň nesouhlas s tvrzením, že vláda má 
v takovýchto případech možnost posoudit situaci 
komplexněji a ve všech souvislostech oproti 
MŽP, gestorovi problematiky posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí a směrnice 
92/43/EHS „o stanovištích“. 

MPO 135.  Z K § 4 odst. 3  
V novelizačním bodě č. 16 požadujeme v § 4 odst. 3 zrušit větu 
druhou. MŽP je zastoupeno na vládě ministrem, není správné, aby 
vyjádření MŽP bylo obligatorní náležitostí rozhodnutí vlády. Vláda 
jako celek se může usnést na jiném vyjádření, než by případně 
navrhovalo MŽP.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Rozhodování o výjimkách je svěřeno 
vládě ohledem na závažnost takového 
rozhodování. Vláda však nedisponuje veškerými 
potřebnými znalostmi a je proto žádoucí, aby 
rozhodovala na základě dostatečných podkladů, 
kdy jedním z nich bude i vyjádření příslušného 
odboru MŽP, tedy odboru posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence, které 
umožní i její efektivnější a rychlejší rozhodování. 

ÚV - KOM 136.  Z K § 4 odst. 3: 
1. Není zřejmé, proč se za slovy „záměr“ neuvádí rovněž 

„popřípadě jeho část“, když obdobná formulace je obsažena 
v odst. 2 téhož paragrafu.  Umožnění neposuzování i jen části 
záměru by zřejmě lépe vyhovovalo cíli směrnice 2011/92/EU, 
v platném znění, která je vedena snahou maximálně zachovat 
co nevyšší míru posuzování v rámci EIA. 

2. Ustanovení § 4 odst. 3 vychází již z jednou schválené koncepce 
(viz současný § 2 odst. 2); přesto však není jasné, jakým 
způsobem bude vláda „rozhodovat“. Jaký akt bude vláda 
vydávat? A jakým způsobem bude „zajišťovat provedení 
posuzování“ – zřejmě není možné, aby vláda sama prováděla 

Vysvětleno 
1. Rozdíl vyplývá z revidované směrnice EIA. 

Zatímco odstavec 2 je transpozičním 
ustanovením vůči čl. 1 odst. 3 revidované 
směrnice EIA, který předpokládá vynětí 
záměru nebo jeho části, odstavec 3 je 
transpozičním ustanovením vůči čl. 2 odst. 4 
revidované směrnice EIA, který předpokládá 
pouze vynětí záměru jako celku. 
 

2. Předpokládáme, že vláda rozhodne 
usnesením, ve kterém stanoví rozsah 
posouzení, který je třeba provést, a pověří 
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posuzování vlivů, bude tedy nutné zvolit akt, kterým tak učiní, 
a v tomto aktu stanovit rozsah a způsob posouzení. 

3. V neposlední řadě je nutné, aby proti rozhodnutí vlády bylo 
možné dosáhnout přezkumu podle čl. 11 směrnice 2011/92/EU, 
v platném znění (neboť musí být dosaženo cíle směrnice). To je 
nutno postavit najisto. 

Tato připomínka je zásadní. 

ministra ŽP, aby provedl posuzování ve 
stanoveném rozsahu. 
 

3. Domníváme se, že základním cílem 
směrnice je vyhodnotit předpokládané vlivy 
záměrů, které by mohly mít významné vlivy 
na životní prostředí, a to předtím, než jsou 
povoleny (viz judikatura SDEU, např. C-
287/98, bod 52 nebo C-486/04 bod 36) 
Pokud dojde k vynětí z posuzování, bude 
tento účel zajištěn alternativní formou 
posuzování. Domníváme se, že přezkum 
podle čl. 11 směrnice EIA je nezbytnou 
součástí standardní formy posouzení, avšak 
není cílem směrnice EIA, který by měl být 
naplněn v případech, kdy jsou aplikovány 
výjimky. 

ÚV ČR - 
VÚV 

137.  Z Zásadní připomínka 
K § 4 odst. 3:  
Výjimka pro vládu vyjmout z posuzování záměr, by měla být soudně 
přezkoumatelná.  
 
Odůvodnění: 
Ani vláda by neměla mít nijak nepřezkoumatelnou možnost vyjmout 
záměr z působnosti tohoto zákona. 

Vysvětleno 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
 
§ 4 odst. 3 je transpozičním ustanovením 
vzhledem k čl. 2 odst. 4 revidované směrnice 
EIA. Revidovaná směrnice EIA umožňuje 
členským státům vyjmout ve výjimečných 
případech určitý záměr z působnosti směrnice. 
Směrnice stanoví další požadavky na to, co musí 
členský stát v takovém případě učinit (informovat 
veřejnost a Evropskou komisi, zajistit jinou formu 
posouzení, je-li to možné...), avšak nepožaduje, 
aby byl umožněn soudní přezkum rozhodnutí o 
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takovém vynětí. 
ÚV ČR - 
VÚV 

138.  D K § 4 odst. 3: Doporučujeme vypustit větu poslední: „…vláda je 
povinna“. Tento speciální zákon tímto kategorickým imperativem 
ukládá vládě povinnost. Ta ale rozhoduje ve sboru a je ve svých 
rozhodnutích autonomní. 

Akceptováno 
Ustanovení bude přeformulováno. 

KVOP 139.  Z K bodu 16 (§ 4 odst. 3) 
Mám za to, že navrhovaným ustanovením se zakládá možnost 
obcházení procesu posuzování záměru na životní prostředí s účastí 
veřejnosti. Došlo by tak mj. k eliminování všech významných 
procesních práv, jimiž veřejnost u chystaných záměrů v území 
v souvislosti s právní úpravou EIA disponuje. Pojmy „ve výjimečném 
odůvodněném případě“ resp. „záměr, jehož účel by mohl být 
posuzováním zmařen“ vyvolávají pochybnosti a jejich aplikace může 
představovat ve svém důsledku nepřípustnou libovůli. Ustanovení je 
také vnitřně rozporné. Je-li totiž účelem právní úpravy EIA „získat 
objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě 
opatření podle zvláštních právních předpisů a přispět tak 
k „udržitelnému rozvoji společnosti“ (§ 1 odst. 3 zákona), pak 
v případě postupu dle zamýšleného § 4 odst. 3, tj. bude-li 
v konkrétním případě záměr z posuzování vyloučen,  si lze jen stěží 
představit, že tím může být naplňován účel zákona (jak se v první 
větě navrhovaného ustanovení požaduje). Vyslovuji proto obavu 
a nesouhlas s takto široce založenou možností faktického vyloučení 
řádného procesu EIA.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
(vyslovuje obavy, avšak nenabízí konkrétní 
úpravu) 
Zakotvení možnosti uplatnění výjimek s sebou 
přirozeně nese riziko zneužití daného 
ustanovení, nicméně i vláda je vázána závazky 
ČR vůči EU.  
Účel zákona, tedy získat objektivní odborný 
podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě 
opatření podle zvláštních právních předpisů 
a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti, 
lze zajistit i jinou formou posouzení tak, jak to 
předpokládá odstavec 3 písm. a) ZPV. 

Praha 140.  Z K bodu 16 -  § 4 odst. 3 
• Požadujeme, aby vládní výjimka, že se daný záměr 

neposuzuje, byla soudně přezkoumatelná.  
• K písmenu b) – informace požadujeme zveřejnit před (!) 

povolením záměru, který dostal výjimku, zveřejnit je také 
třeba samotnou náhradu řádného posouzení podle písmene 
a) (která je povinná). 

K první části připomínky: 
Neakceptováno - rozpor 
Přezkum podle čl. 11 směrnice EIA je nezbytnou 
součástí standardní formy posouzení, avšak není 
cílem směrnice EIA, který by měl být naplněn 
v případech, kdy jsou aplikovány výjimky. § 4 
odst. 3 je transpozičním ustanovením vzhledem 
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Tato připomínka je zásadní. k čl. 2 odst. 4 revidované směrnice EIA. 
Revidovaná směrnice EIA umožňuje členským 
státům vyjmout ve výjimečných případech určitý 
záměr z působnosti směrnice. Směrnice stanoví 
další požadavky na to, co musí členský stát v 
takovém případě učinit (informovat veřejnost a 
Evropskou komisi, zajistit jinou formu posouzení, 
je-li to možné...), avšak  nepožaduje, aby byl 
umožněn soudní přezkum rozhodnutí o takovém 
vynětí. 
 
K druhé části připomínky: 
Vysvětleno 
Z písmene c) vyplývá, že informace dle b) je 
třeba zveřejnit ještě předtím, než je EK 
informována, a EK musí být informována 
předtím, než je k záměru vydáno povolení – 
z toho lze dovodit, informace dle b) se zveřejňují 
vždy před vydáním povolení – tedy v té fázi, ve 
které to připomínka požaduje. 

NBÚ 141.  D K bodu 16 – doplňovaný odstavec nebude nazván jako „nový“. Akceptováno 
Bude upraveno. 

MPO 142.  Z K § 4 odst. 2 a 3 
Požadujeme úpravu těchto ustanovení ve smyslu odůvodnění. 
 
Odůvodnění: 
Celý text je spíše přepisem textu směrnice a nikoli jeho funkční 
transpozicí odpovídající právnímu prostředí České republiky. Není 
zřejmé, zda se má jednat o správní řízení, není vyloučen správní 
řád. Proti rozhodnutí vlády není možné odvolání. Není popsán 
postup rozhodování, jeho proces ani kritéria. Není zřejmé, kdo návrh 
na rozhodnutí může podat a kam, zda si má navrhovatel zajistit 

Akceptováno částečně 
Nekonkrétní připomínka – neobsahuje návrh 
 
ZPV stanoví, v jakých případech je možno záměr 
z posuzování vyjmout, a kdo o tom rozhoduje. 
Cílem ustanovení není stanovit přesný, 
formalizovaný postup, v jakém by k udělení 
výjimky mělo dojít, nýbrž umožnit pružně 
reagovat na situace, ve kterých může být udělení 
výjimky potřebné. 
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podle odstavce 4 vyjádření MŽP sám nebo o něj požádá sama 
vláda. Materiál na vládu může podat jen její člen, jak tomu však 
bude u navrhovatelů ostatních? Text nepoužívá systematicky 
zavedený pojem „posuzování vlivů na životní prostředí“, jednou je 
uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“, jindy jen „posuzování“. 
Není zřejmé, jak by mohl být účel zákona zmařen posuzováním. 
Zákon ani svůj účel nedefinuje, jen uvádí účel posuzování vlivů na 
ŽP. Směrnice namísto zmaření účelu uvádí nepříznivé ovlivnění 
účelu záměru, což je však podstatný rozdíl. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Bude nicméně upraven § 4 odst. 3 ZPV, kde 
bude za slovo „posuzování“ doplněno „podle 
tohoto zákona“. Dále dojde k úpravě citovaného 
ustanovení, a to tak, že slovo „zmařit/zmařen“ 
bude nahrazeno slovy „nepříznivě ovlivnit 
/ovlivněn“. Slovo „nepředvídatelné“ bude 
nahrazeno slovem „mimořádné“, Rovněž 
povinnosti vlády uvedené pod písmeny a) až c) 
v odstavci 3 budou přeformulovány. 
 
 

SPČR 143.  Z K § 4 odst. 3 a 4 

Požadujeme úpravu těchto ustanovení ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Celý text je spíše přepisem textu směrnice a nikoli jeho funkční 
transpozicí odpovídající právnímu prostředí České republiky. Podle 
našeho názoru nemá být orgánem rozhodujícím o neposuzování 
některých záměrů vláda, ale Ministerstvo životního prostředí, coby 
klasický správní orgán. Vláda je kolektivním orgánem, který nemá 
vést správní řízení. Není ani zřejmé, zda se má jednat o správní 
řízení, není vyloučen správní řád. Proti rozhodnutí vlády není možné 
odvolání. Není popsán postup rozhodování, jeho proces ani kritéria. 
Není zřejmé, kdo návrh na rozhodnutí může podat a kam, zda si má 
navrhovatel zajistit podle odstavce 4 vyjádření MŽP sám nebo jej o 
něj požádá sama vláda. Materiál na vládu může podat jen její člen, 
jak tomu však bude u navrhovatelů ostatních? Text nepoužívá 
systematicky zavedený pojem „posuzování vlivů na životní 
prostředí“, jednou je uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“, 
jindy jen „posuzování“. Není zřejmé, jak by mohl být účel zákona 
zmařen posuzováním. Zákon ani svůj účel nedefinuje, jen uvádí účel 

Akceptováno částečně 
Nekonkrétní připomínka – neobsahuje návrh 
 
ZPV stanoví, v jakých případech je možno záměr 
z posuzování vyjmout, a kdo o tom rozhoduje. 
Cílem ustanovení není stanovit přesný, 
formalizovaný postup, v jakém by k udělení 
výjimky mělo dojít, nýbrž umožnit pružně 
reagovat na situace, ve kterých může být udělení 
výjimky potřebné. 
 
Bude nicméně upraven § 4 odst. 3 ZPV, kde 
bude za slovo „posuzování“ doplněno „podle 
tohoto zákona“. Dále dojde k úpravě citovaného 
ustanovení, a to tak, že slovo „zmařit/zmařen“ 
bude nahrazeno slovy „nepříznivě ovlivnit 
/ovlivněn“. Slovo „nepředvídatelné“ bude 
nahrazeno slovem „mimořádné“, Rovněž 
povinnosti vlády uvedené pod písmeny a) až c) 
v odstavci 3 budou přeformulovány. 
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posuzování vlivů na ŽP. Směrnice namísto zmaření účelu uvádí 
nepříznivé ovlivnění účelu záměru, což je však podstatný rozdíl. 

 
 

§ 4 
MPO 144.  Z K § 4 

Do § 4 požadujeme dopracovat implementaci čl. 2 odst. 5 směrnice 
2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU, který předpokládá, že 
„5. Aniž je dotčen článek 7, v případě záměru přijatého zvláštním 
vnitrostátním legislativním aktem jej mohou členské státy vyjmout z 
působnosti ustanovení této směrnice týkajících se projednání s 
veřejností, pokud jsou splněny cíle této směrnice. Členské státy 
každé dva roky ode dne 16. května 2017 informují Komisi o všech 
případech, v nichž byla uplatněna výjimka uvedená v prvním 
pododstavci.“. Ustanovení neklade žádné zvláštní mantinely pro stát 
(resp. pro vládu), kdy a za jakých podmínek k tomuto rozhodnutí má 
dojít, s výjimkou toho, že musí stát stanovit záměry vnitrostátním 
aktem. Máme za to, že navržený § 4 odst. 3 není dostatečný, neboť 
stanovuje další podmínky v písmenech a) až c). Dokážeme si 
představit, že toto ustanovení se použije zcela výjimečně, pokud 
vláda bude pokládat některý projekt za prioritní (např. v oblasti u 
strategických projektů jako je výstavba páteřní dopravní 
infrastruktury, výstavba přehrad, nebo energetických zařízení jako 
jsou elektrárny apod.). Toto ustanovení by nemělo být používáno 
pravidelně – cílem je, aby ustanovení v právním řádu ČR bylo a 
čekalo na situaci, kdy dojde k výjimečné situaci, kdy se použije. 
Ustanovení by mohlo znít takto: 

„X. V § 4 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Vláda ve výjimečných případech stanoví/stanoví nařízením 
seznam záměrů, u kterých se provede posouzení vlivu na životní 
prostředí v rozsahu, který je možný s přihlédnutím k výjimečnosti 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Jedná se o nepochybně zajímavou inspiraci 
aktuálně přijatým zákonem č. 256/2016 Sb., 
která je ovšem v tomto případě jasně iluzorní a 
absolutně nevyužitelná, a to z důvodů níže 
uvedených. 
 
Předně je třeba zdůraznit, že transpozice čl. 2 
odst. 5 směrnice EIA je – stejně jako v případech 
předchozích výjimek – nikoli povinností 
členského státu, nýbrž možností, které může 
členský stát využít, uzná-li tak za 
vhodné/účelné/potřebné. Toto potvrzuje i tzv. 
„Checklist“ vydaný Evropskou komisí, který má 
sloužit jako vodítko při transpozici revidované 
směrnice EIA a který je dostupný na 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/transposi
tion_checklist.pdf 
Transpozice tohoto ustanovení proto není 
povinná a záleží pouze na členském státu, zdali 
této možnosti využije. 
 
Dále je třeba podotknout,  že citovaný čl. 2 odst. 
5 nahradil dřívější čl. 1 odst. 4, který umožňoval 
vyjmout takto přijatý záměr zcela, bez dalšího, 
přičemž předpokládal, že cílů směrnice EIA je 
dosaženo prostřednictvím zákonodárného 
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daného záměru a bez účasti veřejnosti. 

(5) O výsledcích posouzení podle odstavce 4 informuje vláda 
veřejnost. Vláda jednou za dva roky informuje Evropskou komisi o 
vydání rozhodnutí podle odstavce 4.“.“. 

Do důvodové zprávy: 

Navržená ustanovení vycházejí z čl. 2 odst. 5 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/92/EU ve znění Směrnice 2014/52/EU. 
Stanovuje se speciální režim pro záměry, o nichž rozhodne vláda, u 
kterých bude omezené posuzování vlivů na životní prostředí. 
Předpokládaný speciální režim má být použit ve výjimečných 
situacích. O tomto rozhodnutí vlády bude dle požadavku směrnice 
informována Evropská komise a veřejnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

procesu. Zde je třeba vyjasnit podstatu daného 
ustanovení – jedná se o případy, kdy je záměr 
přijat zvláštním vnitrostátním legislativním aktem, 
tj. legislativní akt sám o sobě představuje 
povolení záměru, tedy muselo by se jednat o 
právní předpis, který by nahradil povolení 
(navazující rozhodnutí) k záměru, nikoli o jakýsi 
„seznam“ záměrů, u kterých se neprovede 
projednání s veřejností. S odkazem na předchozí 
znění čl. 1 odst. 4 lze rovněž usuzovat, že 
legislativním aktem se myslí normativní akt 
přijatý zákonodárným sborem, tj. Parlamentem 
ČR, nikoli podzákonný právní předpis, který 
vydává vláda na základě zákonného zmocnění. 
Čl. 2 odst. 5 revidované směrnice EIA dále 
neumožňuje členskému státu libovolně omezit 
rozsah posuzování, nýbrž pouze umožňuje 
pouze vyloučit projednání s veřejností. 
Ustanovení nedopadá na nijak výjimečné 
případy, nýbrž pouze reflektuje skutečnost, že 
v některých zemích (s odlišným dělením veřejné 
moci než je ČR – viz níže) dochází 
k rozhodování v konkrétních věcech formou 
vnitrostátních právních předpisů, a umožňuje 
odchylku od standardního procesu EIA. 
 
Nelze opomenout ani skutečnost, že 
rozhodování v konkrétních věcech je legislativě 
zapovězeno (viz judikatura Ústavního soudu ČR, 
např. rozsudek Pl. ÚS 24/04, dle kterého 
„k základním principům materiálního právního 
státu náleží maxima všeobecnosti právní 
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regulace (požadavek obecnosti zákona). 
Všeobecnost obsahu je ideálním, typickým a 
podstatným znakem zákona (resp. i právního 
předpisu vůbec). Smyslem rozdělení státní moci 
na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní je 
svěření všeobecné a prvotní mocenské regulace 
státu zákonodárství, odvozené všeobecné 
mocenské regulace a rozhodování o 
individuálních případech správě a výlučně jenom 
rozhodování o individuálních případech 
soudnictví…“. Dle citovaného rozsudku 
„zákonodárství není vybaveno prostředky pro 
posuzování individuálních případů se všemi 
jejich souvislostmi a důsledky.“ Dle judikatury 
ústavního soudu tak nelze formou právního 
předpisu rozhodovat v konkrétních případech, 
kterým by přijetí záměru zákonem nebo 
nařízením bezpochyby bylo. 
 
Návrh obsažený v připomínce je tak zcela 
neslučitelný nejen s požadavky revidované 
směrnice EIA, ale i s ústavním pořádkem ČR. 

§ 5  
Lb kraj 145.  Z Bod 17 - § 5 odst. 1  - slovo „významných“ nevkládat -  zásadní 

připomínka 

Odůvodnění:   
Ve směrnici je „Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným 
způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě 
přímé a nepřímé významné vlivy záměru…“, což znamená, že 
významné vlivy vyjdou až z procesu posuzování, nikoli, že pouze 
významné vlivy do něj budou zahrnuty. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 5 odst. 1 je transpozičním 
ustanovením k čl. 3 revidované směrnice EIA. 
Účel obou ustanovení je shodný, a tedy i použití 
slova významný, které bylo revizí směrnice EIA 
do čl. 3 doplněno. „Určení“ podle revidované 
směrnice EIA odpovídá „zjištění“ dle ZPV. 
Ustanovení navíc nehovoří o „významných“ 
vlivech bez dalšího, nýbrž o „předpokládaných“ 
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významných vlivech – tj. o takových vlivech, 
které jsou potenciálně významné (u nichž míra 
významnosti dosud nebyla stanovena). 

Praha 146.  Z K bodu 17 - § 5 odst. 1  
Uvedené ustanovení obsahuje neodůvodněné (bez opory v 
revidované směrnici EIA) omezení posuzovaných vlivů na životní 
prostředí jen na významné. Ve směrnici takové omezení není, 
tento pojem se v ní užívá jen při vymezení okruhu posuzovaných 
záměrů (tj. ty, které by mohly mít nějaké významné vlivy). 
Požadujeme upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 5 odst. 1 je transpozičním 
ustanovením k čl. 3 revidované směrnice EIA. 
Účel obou ustanovení je shodný, a tedy i použití 
slova významný, které bylo revizí směrnice EIA 
do čl. 3 doplněno. „Určení“ podle revidované 
směrnice EIA odpovídá „zjištění“ dle ZPV. 
Ustanovení navíc nehovoří o „významných“ 
vlivech bez dalšího, nýbrž o „předpokládaných“ 
významných vlivech – tj. o takových vlivech, 
které jsou potenciálně významné (u nichž míra 
významnosti dosud nebyla stanovena). 

MPO 
 

147.  Z K § 5 odst. 1 až 4 
Požadujeme doplnit první odstavec následovně: „(1) Posuzování 
zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných 
přímých a nepřímých významných vlivů provedení i neprovedení 
záměru na životní prostředí a rovněž významných vlivů uvedených 
v odstavcích 2 až 4.“ Případně obdobně jako v odstavci 1, tak i 
v dalších odstavcích doplnit před slovo „vlivů“ slovo „významných“. 
V této souvislosti je možné zvážit zavedení legislativní zkratky. 

Odůvodnění: 
Revidovaná směrnice EIA vyžaduje, aby byly posuzovány (tedy 
prováděno vyhodnocení) pouze významné vlivy na životní prostředí. 
Z tohoto důvodu žádáme, aby se znění celého paragrafu upravilo 
tak, aby bylo skutečně zřejmé, že se z definovaných hledisek 
hodnotí pouze vlivy významné. Případně obdobně k návrhu 
předkladatele v odst. 1 doplnit slovo „významný“ před slovo „vliv“ i v 
případě odst. 2 až 4. Existují obavy, zda uvedení pouze v odstavci 1 

Akceptováno jinak 
Vlivy podle odstavce 1 a vlivy podle odstavců 2 
až 4 nejsou samostatné kategorie vlivů. Zatímco 
odstavec 1 obecně popisuje způsob posuzování 
a charakter vlivů na ŽP (a platí tedy obecně, 
průřezově pro celý ZPV), odstavce 2 až 4 dále 
upřesňují, jak má být posuzování prováděno a co 
vše má dále zahrnovat.  
 
Navrhované doplnění nelze akceptovat, neboť je 
nelogické (odstavec 2 neobsahuje zmínku o 
žádné kategorii vlivů, pouze stanovuje povinnost 
posuzovat jednotlivé etapy záměru, tedy zabývá 
se časovým hlediskem posuzování, obdobně 
odstavec 4 se nevztahuje na vlivy záměru, nýbrž 
obsahuje samostatnou povinnost, a to zahrnout 
do posuzování i návrh opatření k minimalizaci 
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dostatečně implikuje to, že posouzení vlivů z hledisek uvedených v 
odst. 2 až 4 probíhá v souladu s požadavky směrnice EIA pouze ve 
vztahu k vlivům významným. Proto žádáme o reflektování tohoto 
aspektu a jeho promítnutí a zdůraznění rovněž v důvodové zprávě. 
V obdobném smyslu je níže uvedena připomínka k náležitostem 
oznámení, dokumentace, posudku a stanoviska, u kterých se 
rovněž předpokládá, že se posuzují/hodnotí pouze „významné 
vlivy“. 
Tato připomínka je zásadní. 

vlivů na životní prostředí a jejich vyhodnocení). 
 
V této souvislosti je nutno podotknout, že ačkoli 
cílem směrnice EIA nepochybně není zabývat se 
bezvýznamnými vlivy záměru, významnost vlivu 
je zpravidla určena až poté, co je vliv 
identifikován a vyhodnocen; závěry o 
významnosti vlivů jsou tak výstupem procesu 
EIA a nelze předem (tedy v době identifikace 
možných vlivů) předjímat, které vlivy budou 
shledány jako významné a které nikoli. 
 
Slovo „významných“ bude doplněno do § 5 odst. 
4 ZPV a dále do názvů částí D příloh č. 3 a 4 k 
ZPV. 

SPČR 148.  Z K § 5 odst. 1 až 4 
Navrhujeme doplnit první odstavec následovně: „(1) Posuzování 
zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných 
přímých a nepřímých významných vlivů provedení i neprovedení 
záměru na životní prostředí a rovněž významných vlivů uvedených v 
odstavcích 2 až 4.“ Případně obdobně jako v odstavci 1, tak i v 
dalších odstavcích doplnit před slovo „vlivů“ slovo „významných“. V 
této souvislosti je možné zvážit zavedení legislativní zkratky. 

Odůvodnění: 

Revidovaná směrnice EIA vyžaduje, aby byly posuzovány (tedy 
prováděno vyhodnocení) pouze významné vlivy na životní prostředí. 
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby se znění celého paragrafu 
upravilo tak, aby bylo skutečně zřejmé, že se z definovaných 
hledisek hodnotí pouze vlivy významné. Případně obdobně k návrhu 
předkladatele v odst. 1 doplnit slovo „významný“ před slovo „vliv“ i v 
případě odst. 2 až 4. Existují obavy, zda uvedení pouze v odstavci 1 

Akceptováno jinak 
Vlivy podle odstavce 1 a vlivy podle odstavců 2 
až 4 nejsou samostatné kategorie vlivů. Zatímco 
odstavec 1 obecně popisuje způsob posuzování 
a charakter vlivů na ŽP (a platí tedy obecně, 
průřezově pro celý ZPV), odstavce 2 až 4 dále 
upřesňují, jak má být posuzování prováděno a co 
vše má dále zahrnovat.  
 
Navrhované doplnění nelze akceptovat, neboť je 
nelogické (odstavec 2 neobsahuje zmínku o 
žádné kategorii vlivů, pouze stanovuje povinnost 
posuzovat jednotlivé etapy záměru, tedy zabývá 
se časovým hlediskem posuzování, obdobně 
odstavec 4 se nevztahuje na vlivy záměru, nýbrž 
obsahuje samostatnou povinnost, a to zahrnout 
do posuzování i návrh opatření k minimalizaci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



dostatečně implikuje to, že posouzení vlivů z hledisek uvedených v 
odst. 2 až 4 probíhá v souladu s požadavky směrnice EIA pouze ve 
vztahu k vlivům významným. Proto žádáme o zvážení tohoto 
aspektu a jeho případné promítnutí a zdůraznění rovněž v důvodové 
zprávě. 

V obdobném smyslu je níže uvedena připomínka k náležitostem 
oznámení, dokumentace, posudku a stanoviska, u kterých se 
rovněž předpokládá, že se posuzují/hodnotí pouze „významné 
vlivy“. 

vlivů na životní prostředí a jejich vyhodnocení). 
 
V této souvislosti je nutno podotknout, že ačkoli 
cílem směrnice EIA nepochybně není zabývat se 
bezvýznamnými vlivy záměru, významnost vlivu 
je zpravidla určena až poté, co je vliv 
identifikován a vyhodnocen; závěry o 
významnosti vlivů jsou tak výstupem procesu 
EIA a nelze předem (tedy v době identifikace 
možných vlivů) předjímat, které vlivy budou 
shledány jako významné a které nikoli. 
 
Slovo „významných“ bude doplněno do § 5 odst. 
4 ZPV a dále do názvů částí D příloh č. 3 a 4 k 
ZPV. 

HK ČR 149.  Z Připomínka k § 5 odst. 1 až 4 (body 17 až 20) 

Navrhujeme doplnit první odstavec následovně: 

„(1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení 
i neprovedení záměru na životní prostředí a rovněž významných 
vlivů uvedených v odstavcích 2 až 4.“ 

Případně obdobně jako v odstavci 1, tak i v dalších odstavcích 
doplnit před slovo „vlivů“ slovo „významných“. V této souvislosti je 
možné zvážit zavedení legislativní zkratky. 

Odůvodnění: 

Revidovaná směrnice EIA vyžaduje, aby byly posuzovány (tedy 
prováděno vyhodnocení) pouze významné vlivy na životní prostředí. 
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby se znění celého paragrafu 
upravilo tak, aby bylo skutečně zřejmé, že se z definovaných 
hledisek hodnotí pouze vlivy významné. Případně obdobně k návrhu 

Akceptováno jinak 
Vlivy podle odstavce 1 a vlivy podle odstavců 2 
až 4 nejsou samostatné kategorie vlivů. Zatímco 
odstavec 1 obecně popisuje způsob posuzování 
a charakter vlivů na ŽP (a platí tedy obecně, 
průřezově pro celý ZPV), odstavce 2 až 4 dále 
upřesňují, jak má být posuzování prováděno a co 
vše má dále zahrnovat.  
 
Navrhované doplnění nelze akceptovat, neboť je 
nelogické (odstavec 2 neobsahuje zmínku o 
žádné kategorii vlivů, pouze stanovuje povinnost 
posuzovat jednotlivé etapy záměru, tedy zabývá 
se časovým hlediskem posuzování, obdobně 
odstavec 4 se nevztahuje na vlivy záměru, nýbrž 
obsahuje samostatnou povinnost, a to zahrnout 
do posuzování i návrh opatření k minimalizaci 
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předkladatele v odst. 1 doplnit slovo „významný“ před slovo „vliv“ i v 
případě odst. 2 až 4. Existují obavy, zda uvedení pouze v odstavci 1 
dostatečně implikuje to, že posouzení vlivů z hledisek uvedených v 
odst. 2 až 4 probíhá v souladu s požadavky směrnice EIA pouze ve 
vztahu k vlivům významným. Proto žádáme o zvážení tohoto 
aspektu a jeho případné promítnutí a zdůraznění rovněž v důvodové 
zprávě. 

V obdobném smyslu je níže uvedena připomínka k náležitostem 
oznámení, dokumentace, posudku a stanoviska, u kterých se 
rovněž předpokládá, že se posuzují/hodnotí pouze „významné 
vlivy“. 

vlivů na životní prostředí a jejich vyhodnocení). 
 
V této souvislosti je nutno podotknout, že ačkoli 
cílem směrnice EIA nepochybně není zabývat se 
bezvýznamnými vlivy záměru, významnost vlivu 
je zpravidla určena až poté, co je vliv 
identifikován a vyhodnocen; závěry o 
významnosti vlivů jsou tak výstupem procesu 
EIA a nelze předem (tedy v době identifikace 
možných vlivů) předjímat, které vlivy budou 
shledány jako významné a které nikoli. 
 
Slovo „významných“ bude doplněno do § 5 odst. 
4 ZPV a dále do názvů částí D příloh č. 3 a 4 k 
ZPV. 

MPO 150.  Z K § 5 odst. 2 a obecně k § 8 
Požadujeme zrušení novelizačního bodu a ponechání dosavadní 
věty první v odstavci 2. Při posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí by se tedy i nadále mělo vycházet ze stavu životního 
prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru.  

Odůvodnění: 
S ohledem na právní jistotu všech dotčených subjektů je zapotřebí 
stanovit okamžik, ke kterému se stav území posuzuje. Tento 
okamžik nelze ze zákona vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Rozhodný okamžik pro určení, z jakého stavu 
životního prostředí vycházet, by měl odpovídat 
zahájení procesu EIA. Dle čl. 1 odst. 2 písm. g) 
revidované směrnice EIA (a nově zavedené 
definice posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí v § 3 písm. l) ZPV) začíná proces EIA 
vypracováním dokumentace EIA, tj. předložením 
dokumentace EIA, která splňuje stanovené 
náležitosti. Na základě této dokumentace EIA je 
po provedení procesu EIA stanovisko EIA 
vydáno – rozhodný je proto stav životního 
prostředí v době předložení dokumentace, která 
splňuje stanovené náležitosti. Ustanovení § 8 
odst. 1 ZPV výslovně požaduje, aby byla 
dokumentace zpracována se zohledněním 
aktuálních poznatků a metod posuzování. 
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Dokumentace by tak měla být aktuální v době, 
kdy je při splnění požadovaných náležitostí 
předložena příslušnému úřadu. Při posuzování 
záměru se tak vychází ze stavu v době 
předložení dokumentace, neboť na jejím základě 
je stanovisko EIA následně vydáno – nelze však 
vyloučit ani případy, kdy v průběhu procesu EIA 
dojde ke zcela zásadním změnám podmínek v 
dotčeném území, které bude nezbytné v procesu 
EIA zohlednit. 
 
Nelze vázat rozhodný stav životního prostředí 
k datu předložení oznámení, neboť mezi 
oznámením záměru a předložením dokumentace 
může uplynout i několik (mnoho) let, což je doba, 
během které může dojít k zásadním změnám 
životního prostředí.  
Na výše uvedených závěrech nic nemění ani 
navržená úprava, dle které má scopingový závěr 
zjišťovacího řízení 3letou platnost, neboť scoping 
není ani nadále povinný a oznamovateli nic 
nebrání dokumentaci předložit i po uplynutí této 
doby (pouze se oznamovatel vystavuje riziku, že 
dokumentace vypracovaná na základě 
„prošlého“ závěru zjišťovacího řízení nebude 
odpovídat požadavkům aktuálního stavu 
životního prostředí, nebo že zbytečně vyhoví 
požadavkům závěru zjišťovacího řízení, které již 
nebudou aktuální). 

SPČR 151.  Z K § 5 odst. 2 a obecně k § 8 
Požadujeme, aby se předkladatel jednoznačně vypořádal s otázkou, 
k jakému stavu životního prostředí se posouzení provádí a 

Vysvětleno 
Rozhodný okamžik pro určení, z jakého stavu 
životního prostředí vycházet, by měl odpovídat 
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jednoznačně stanovil, k jakému stavu životního prostředí je 
prováděno posuzování vlivů a tento stav platil jako výchozí po dobu 
posouzení a rovněž po celou dobu platnosti stanoviska EIA. 
Nesouhlasíme s vypuštěním první věty předmětného odstavce bez 
jakékoliv náhrady. 

Odůvodnění: 

Předkladatel vypouští ustanovení, kterým se jednoznačně 
identifikuje stav životního prostředí, k jehož parametrům se provádí 
posouzení. Zejména ve vztahu k záměrům, které je nutné posuzovat 
v celém procesu EIA, nepovažujeme úpravu za šťastnou. Lze 
souhlasit s tím, že v případě procesu EIA nemusí jít o oznámení, ale 
o dokumentaci, jíž se zahajuje proces posuzování vlivů na životní 
prostředí ve smyslu navrhovaného § 3 písm. l). Je však třeba 
dosáhnout stavu, kdy posouzení bude provedeno vůči nějakému 
konkrétnímu stavu životního prostředí a nebude moci být 
zpochybňováno z důvodů namítaných nových skutečností (např. 
výskyt neposuzovaných druhů) v navazujících řízeních. Aktuálnost 
posouzení je zajištěna délkou platnosti stanoviska EIA a po tuto 
dobu musí být stav životního prostředí „zafixován“ na jeho 
parametrech v době posuzování záměru. Navrhovaná úprava je v 
zájmu nejen oznamovatele, ale rovněž povolujících úřadů, protože 
předchází budoucím komplikacím. 

zahájení procesu EIA. Dle čl. 1 odst. 2 písm. g) 
revidované směrnice EIA (a nově zavedené 
definice posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí v § 3 písm. l) ZPV) začíná proces EIA 
vypracováním dokumentace EIA, tj. předložením 
dokumentace EIA, která splňuje stanovené 
náležitosti. Na základě této dokumentace EIA je 
po provedení procesu EIA stanovisko EIA 
vydáno – rozhodný je proto stav životního 
prostředí v době předložení dokumentace, která 
splňuje stanovené náležitosti. Ustanovení § 8 
odst. 1 ZPV výslovně požaduje, aby byla 
dokumentace zpracována se zohledněním 
aktuálních poznatků a metod posuzování. 
Dokumentace by tak měla být aktuální v době, 
kdy je při splnění požadovaných náležitostí 
předložena příslušnému úřadu. Při posuzování 
záměru se tak vychází ze stavu v době 
předložení dokumentace, neboť na jejím základě 
je stanovisko EIA následně vydáno – nelze však 
vyloučit ani případy, kdy v průběhu procesu EIA 
dojde ke zcela zásadním změnám podmínek v 
dotčeném území, které bude nezbytné v procesu 
EIA zohlednit. 
 
Nelze vázat rozhodný stav životního prostředí 
k datu předložení oznámení, neboť mezi 
oznámením záměru a předložením dokumentace 
může uplynout i několik (mnoho) let, což je doba, 
během které může dojít k zásadním změnám 
životního prostředí.  
Na výše uvedených závěrech nic nemění ani 
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navržená úprava, dle které má scopingový závěr 
zjišťovacího řízení 3letou platnost, neboť scoping 
není ani nadále povinný a oznamovateli nic 
nebrání dokumentaci předložit i po uplynutí této 
doby (pouze se oznamovatel vystavuje riziku, že 
dokumentace vypracovaná na základě 
„prošlého“ závěru zjišťovacího řízení nebude 
odpovídat požadavkům aktuálního stavu 
životního prostředí, nebo že zbytečně vyhoví 
požadavkům závěru zjišťovacího řízení, které již 
nebudou aktuální). 

HK ČR 152.  Z Připomínka k § 5 odst. 2 (bod 18) a obecně k § 8 (body 32 až 38) 
Požadujeme, aby se předkladatel jednoznačně vypořádal s otázkou, 
k jakému stavu životního prostředí se posouzení provádí a 
jednoznačně stanovil, k jakému stavu životního prostředí je 
prováděno posuzování vlivů a tento stav platil jako výchozí po dobu 
posouzení a rovněž po celou dobu platnosti stanoviska EIA. 
Nesouhlasíme s vypuštěním první věty předmětného odstavce bez 
jakékoliv náhrady. 

Odůvodnění: 

Předkladatel vypouští ustanovení, kterým se jednoznačně 
identifikuje stav životního prostředí, k jehož parametrům se provádí 
posouzení. Zejména ve vztahu k záměrům, které je nutné posuzovat 
v celém procesu EIA, nepovažujeme úpravu za šťastnou. Lze 
souhlasit s tím, že v případě procesu EIA nemusí jít o oznámení, ale 
o dokumentaci, jíž se zahajuje proces posuzování vlivů na životní 
prostředí ve smyslu navrhovaného § 3 písm. l). Je však třeba 
dosáhnout stavu, kdy posouzení bude provedeno vůči nějakému 
konkrétnímu stavu životního prostředí a nebude moci být 
zpochybňováno z důvodů namítaných nových skutečností (např. 
výskyt neposuzovaných druhů) v navazujících řízeních. Aktuálnost 

Vysvětleno 
Rozhodný okamžik pro určení, z jakého stavu 
životního prostředí vycházet, by měl odpovídat 
zahájení procesu EIA. Dle čl. 1 odst. 2 písm. g) 
revidované směrnice EIA (a nově zavedené 
definice posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí v § 3 písm. l) ZPV) začíná proces EIA 
vypracováním dokumentace EIA, tj. předložením 
dokumentace EIA, která splňuje stanovené 
náležitosti. Na základě této dokumentace EIA je 
po provedení procesu EIA stanovisko EIA 
vydáno – rozhodný je proto stav životního 
prostředí v době předložení dokumentace, která 
splňuje stanovené náležitosti. Ustanovení § 8 
odst. 1 ZPV výslovně požaduje, aby byla 
dokumentace zpracována se zohledněním 
aktuálních poznatků a metod posuzování. 
Dokumentace by tak měla být aktuální v době, 
kdy je při splnění požadovaných náležitostí 
předložena příslušnému úřadu. Při posuzování 
záměru se tak vychází ze stavu v době 
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posouzení je zajištěna délkou platnosti stanoviska EIA a po tuto 
dobu musí být stav životního prostředí „zafixován“ na jeho 
parametrech v době posuzování záměru. Navrhovaná úprava je 
v zájmu nejen oznamovatele, ale rovněž povolujících úřadů, protože 
předchází budoucím komplikacím. 

předložení dokumentace, neboť na jejím základě 
je stanovisko EIA následně vydáno – nelze však 
vyloučit ani případy, kdy v průběhu procesu EIA 
dojde ke zcela zásadním změnám podmínek v 
dotčeném území, které bude nezbytné v procesu 
EIA zohlednit. 
 
Nelze vázat rozhodný stav životního prostředí 
k datu předložení oznámení, neboť mezi 
oznámením záměru a předložením dokumentace 
může uplynout i několik (mnoho) let, což je doba, 
během které může dojít k zásadním změnám 
životního prostředí.  
Na výše uvedených závěrech nic nemění ani 
navržená úprava, dle které má scopingový závěr 
zjišťovacího řízení 3letou platnost, neboť scoping 
není ani nadále povinný a oznamovateli nic 
nebrání dokumentaci předložit i po uplynutí této 
doby (pouze se oznamovatel vystavuje riziku, že 
dokumentace vypracovaná na základě 
„prošlého“ závěru zjišťovacího řízení nebude 
odpovídat požadavkům aktuálního stavu 
životního prostředí, nebo že zbytečně vyhoví 
požadavkům závěru zjišťovacího řízení, které již 
nebudou aktuální). 

KZPS 153.  D Navrhujeme zrušení novelizačního bodu a ponechání dosavadní 
věty první v odstavci 2.  
 
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí by se tedy i nadále 
mělo vycházet ze stavu životního prostředí v dotčeném území v 
době oznámení záměru.  
S ohledem na právní jistotu všech dotčených subjektů je zapotřebí 

Vysvětleno 
Rozhodný okamžik pro určení, z jakého stavu 
životního prostředí vycházet, by měl odpovídat 
zahájení procesu EIA. Dle čl. 1 odst. 2 písm. g) 
revidované směrnice EIA (a nově zavedené 
definice posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí v § 3 písm. l) ZPV) začíná proces EIA 
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stanovit okamžik, ke kterému se stav území posuzuje. Tento 
okamžik nelze ze zákona vypustit. 

vypracováním dokumentace EIA, tj. předložením 
dokumentace EIA, která splňuje stanovené 
náležitosti. Na základě této dokumentace EIA je 
po provedení procesu EIA stanovisko EIA 
vydáno – rozhodný je proto stav životního 
prostředí v době předložení dokumentace, která 
splňuje stanovené náležitosti. Ustanovení § 8 
odst. 1 ZPV výslovně požaduje, aby byla 
dokumentace zpracována se zohledněním 
aktuálních poznatků a metod posuzování. 
Dokumentace by tak měla být aktuální v době, 
kdy je při splnění požadovaných náležitostí 
předložena příslušnému úřadu. Při posuzování 
záměru se tak vychází ze stavu v době 
předložení dokumentace, neboť na jejím základě 
je stanovisko EIA následně vydáno – nelze však 
vyloučit ani případy, kdy v průběhu procesu EIA 
dojde ke zcela zásadním změnám podmínek v 
dotčeném území, které bude nezbytné v procesu 
EIA zohlednit. 
 
Nelze vázat rozhodný stav životního prostředí 
k datu předložení oznámení, neboť mezi 
oznámením záměru a předložením dokumentace 
může uplynout i několik (mnoho) let, což je doba, 
během které může dojít k zásadním změnám 
životního prostředí.  
Na výše uvedených závěrech nic nemění ani 
navržená úprava, dle které má scopingový závěr 
zjišťovacího řízení 3letou platnost, neboť scoping 
není ani nadále povinný a oznamovateli nic 
nebrání dokumentaci předložit i po uplynutí této 
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doby (pouze se oznamovatel vystavuje riziku, že 
dokumentace vypracovaná na základě 
„prošlého“ závěru zjišťovacího řízení nebude 
odpovídat požadavkům aktuálního stavu 
životního prostředí, nebo že zbytečně vyhoví 
požadavkům závěru zjišťovacího řízení, které již 
nebudou aktuální). 

MMR 154.  D K bodu 19 - § 5 odst. 3             

V § 5 odst. 3 větě druhé doporučujeme slovo „katastrofám“ nahradit 
slovy „živelním nebo jiným pohromám“. 

Odůvodnění: Slovní spojení „živelní nebo jiná pohroma“ je 
v právním řádu ČR zavedeno zákonem o státní pomoci při obnově 
území. „Jiná pohroma“ v tomto spojení znamená pohromu 
způsobenou lidským činitelem. V kontextu navrhované věty 
považujeme slovní spojení „živelní nebo jiná pohroma“ za věcně 
výstižnější oproti významově obecnějšímu a neurčitějšímu 
„katastrofa“. 

Vysvětleno 
Slovo „katastrofy“ je užito pro účely zákona č. 
100/2001 Sb. a bude také v kontextu tohoto 
zákona vykládáno. Není proto nezbytné, aby 
bylo sjednoceno se zákonem o státní pomoci při 
obnově území. 
 

MD 155.  Z K čl. I, bodu 19 (§ 5 odst. 3) 
Požadujeme upřesnit, že se jedná pouze o „přírodní katastrofy“. 
V opačném případě by bylo nutné posuzovat i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru i např. vůči pádu letadla, teroristickému útoku, 
atd., což jistě není smyslem daného ustanovení. 
 
Dále požadujeme, aby předkladatel nejpozději 3 měsíce před datem 
účinnosti novely vydalo metodiku, resp. proškolilo autorizované 
osoby v rozsahu nezbytném pro korektní popsání těchto vlivů. 

Vysvětleno 
Smyslem ustanovení je postihnout katastrofy a 
nehody způsobené nejen přírodními událostmi, 
ale i lidskou činností, přičemž možné vlivy 
vyplývající z případného teroristického útoku 
bývají vyhodnocovány již dnes. Byť recital (15) 
revize směrnice EIA hovoří o „přírodních 
katastrofách“, je pro transpozici určující znění čl. 
3 odst. 2, který již hovoří pouze o „katastrofách“. 
Doplněním slova „přírodní“ by tak mohlo dojít 
k nežádoucímu zúžení požadavků směrnice EIA 
a tedy i potenciálnímu rozporu s unijním právem. 

ÚV ČR - 
VÚV 

156.  D K § 5 odst. 3: Doporučujeme Nahradit ve větě první: slova „…..je-li 
předpokládáno“ slovy „příslušný úřad ověří“. Není vhodné 

Vysvětleno 
Spojení „je-li předpokládáno“ se vztahuje 
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používat neurčitý člen v rozhodovacím procesu. k ukončení záměru – vlivy spojené s ukončením 
záměru budou vyhodnoceny pouze tam, kde se 
ukončení záměru předpokládá, neboť ne 
všechny záměry s fází ukončení záměru počítají. 

Zl kraj 157.  Z § 5 odst. 3 navrhujeme ponechat v původním platném znění. 
Odůvodnění:  
Podle doposud platného znění tohoto ustanovení bylo součástí 
posouzení také posouzení případů možné havárie. Pro případy 
havárie zpracovatel dokumentace a zpracovatel posudku navrhl 
příslušná opatření. Tento způsob vyhodnocení považujeme v rámci 
procesu EIA za dostačující. Podle novelou navrženého znění by 
bylo třeba vyhodnotit veškerá možná rizika závažných nehod a 
katastrof. Všechna možná rizika a katastrofy není reálně 
vyspecifikovat. Zvláště v případě katastrof nelze zahrnout všechny 
možné alternativy ať už vzniklé v důsledku lidské činnosti nebo 
působení přírodních vlivů. 

Vysvětleno 
K rozšíření rámce ustanovení § 5 odst. 3 ZPV 
dochází v důsledku nové povinnosti zavedené čl. 
3 odst. 2 revidované směrnice EIA, a to zahrnout 
do posouzení vlivů na životní prostředí i vlivy 
vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči 
závažným nehodám nebo katastrofám, které 
jsou pro dotčený záměr relevantní – tedy nikoli 
vůči veškerým možným či nemožným nehodám 
či katastrofám, ale pouze těm, vůči kterým je 
záměr obzvláště náchylný a které nelze 
s ohledem na všechny okolnosti vyloučit 
V ustanovení proto dojde k doplnění dovětku 
„které jsou pro dotčený záměr relevantní“. 

Praha 158.  Z K bodu 19 - § 5 odst. 3 
Požadujeme z návrhu vypustit slova „je-li předpokládáno,“, protože 
u každého lidského záměru se musí předpokládat jeho ukončení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
Ne u všech záměrů (a platí to zejména o 
dopravních stavbách, terénních úpravách, 
odlesnění apod.) se v době přípravy záměru již 
počítá s jejich ukončením – naopak, většina 
záměrů je navrhována na dobu neurčitou. 
V případě, že navržený záměr má pouze 
omezenou dobu existence, znamená to, že se 
předpokládá jeho ukončení (ustanovení § 5 odst. 
3 ZPV je formulováno obecně, tedy objektivně se 
musí předpokládat ukončení záměru – nikoli 
subjektivně oznamovatelem) a měly by tedy být 
vyhodnoceny i vlivy související s jeho 
ukončením. Příslušný úřad by měl v takovém 
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případě toto vyhodnocení po oznamovateli 
vyžadovat (jakkoli by mohl oznamovatel tvrdit, že 
jej nepředpokládá).  
 
Ustanovení § 5 odst. 3 bylo upraveno takto: 
(3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na 
životní prostředí při jeho přípravě, provádění, 
provozování i jeho případné ukončení, 
popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace 
nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace 
nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis. 
Posuzují se vlivy související s běžným 
provozováním záměru i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám 
nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr 
relevantní. 

St kraj 159.  Z § 5 odst. 3 
V poslední větě navrhujeme doplnit „haváriím“ či použít souhrnný 
výraz „mimořádné události“ namísto „závažným nehodám“, který je 
použit a vysvětlen v ust. § 10a odst. 3 písm. b) návrhu novely.  
 
Odůvodnění: Termín „nehoda“ není konzistentní s odbornou 
terminologií související české legislativy (např. zákon č. 224/2015 a 
zákon č. 76/2002 Sb.), pojem se objevuje obvykle jako technický 
pojem např. v legislativně související s dopravou apod. nikoli 
související s ochranou životního prostředí. 
 
V případě zachování termínu „(závažná) nehoda“ požadujeme 
metodický výklad nebo zařadit oba termíny „(závažná) nehoda“ a 
„katastrofa“ do pojmů v úvodu novely zákona tak, jak je definuje 
důvodová zpráva. 
 

Vysvětleno 
Závažné nehody nebo katastrofy, které jsou pro 
záměr relevantní, jsou pojmy převzaté 
z revidované směrnice EIA, určené pro potřeby 
posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o 
pojmy nezávislé na jiných právních předpisech, 
které je nutno vykládat autonomně. Domníváme 
se, že pojem „mimořádná situace“ je širší než 
pojem „nehoda“ a jeho použití by znamenalo 
nedůvodné stanovení rozsahu posuzování 
překračujícího rámec směrnice. Rovněž pojem 
„havárie“ ve spojení se slovem „závažná“ by 
mohl nesprávně vyvolávat spojitost se zákonem 
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. 
 
Zatímco § 5 odst. 3 ZPV a příloha č. 2 k ZPV 
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Dále je nutné uvést do souladu terminologii v celém textu návrhu 
novely, neboť jsou použité nejednotné termíny: 
- „závažným nehodám nebo katastrofám“ v § 5 odst. 3, 
- „…rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, 
včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu…“ v příloze 
č. 2 části I. 6., 
- „Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní památky a životní 
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních 
stavech…“ v příloze č. 4 části D. II., 
- „mimořádné situace podle bodu II“ v příloze č. 4 části a D. IV 
 
Návrh znění: 
 
(3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při 
jeho přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, je-li 
předpokládáno, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace 
nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace 
stanoví zvláštní právní předpis1a předpis. Posuzuje se běžné 
provozování i možnost haváriei4. Posuzují se vlivy související s 
běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám haváriím / 
mimořádným událostem nebo katastrofám. 

jsou obecná ustanovení, příloha č. 4 k ZPV, část 
D. kapitola IV. Odkazuje na kapitolu II. a 
souhrnně označuje katastrofy, nehody a 
nestandardní stavy jako mimořádné situace. 

ÚV - KOM 160.  Z K čl. I bodu 19 návrhu (§ 5 odst. 3): 
Předmětné ustanovení má dle rozdílové tabulky implementovat čl. 3 
odst. 2 směrnice 2014/52/EU. Ten však svou dikcí požaduje, aby 
vlivy podle odst. 1 byly pro dotčený záměr relevantní. Požadujeme 
tedy „relevantnost“ takovýchto vlivů do implementačního ustanovení 
zakotvit. Nezakotvením „relevantnosti“ do předmětného ustanovení 
návrhu by mohlo znamenat z pohledu implementace neodůvodněné 
rozšíření. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Text bude upraven tak, že za slovo „katastrofám“ 
budou doplněna slova „které jsou pro daný 
záměr relevantní.“ 
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MPO 161.  Z K § 5 odst. 3 
Poslední větu požadujeme upravit následovně: „Posuzují se vlivy 
související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru vůči relevantním závažným nehodám nebo 
katastrofám.“ nebo alternativně „Posuzují se vlivy související s 
běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze zranitelnosti 
záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro 
dotčený záměr relevantní.“ 

Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava promítá požadavek čl. 3 odst. 2 revidované 
směrnice EIA, který předpokládá, že jsou tyto vlivy posuzovány 
tehdy, jsou-li pro záměr relevantní. Návrh předkladatele považujeme 
za nedůvodně široce formulovaný umožňující posuzovat zranitelnost 
záměru vůči neomezené množině možných závažných nehod či 
katastrof. V extrémním případě tak může být požadováno provedení 
posouzení nehod či katastrof, které nepřichází pro předmětný záměr 
ve vztahu např. k jeho umístění k úvahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Text bude upraven tak, že za slovo „katastrofám“ 
budou doplněna slova „které jsou pro daný 
záměr relevantní.“ 

SPČR 162.  Z K § 5 odst. 3 

Poslední vloženou větu požadujeme upravit následovně: „Posuzují 
se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy 
vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči relevantním závažným 
nehodám nebo katastrofám.“ nebo alternativně „Posuzují se vlivy 
související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, 
které jsou pro dotčený záměr relevantní.“ 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění promítá požadavek čl. 3 odst. 2 revidované 
směrnice EIA, které předpokládá, že jsou tyto vlivy posuzovány 
tehdy, jsou-li pro záměr relevantní. Návrh předkladatele považujeme 

Akceptováno 
Text bude upraven tak, že za slovo „katastrofám“ 
budou doplněna slova „které jsou pro daný 
záměr relevantní.“ 
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za nedůvodně široce formulovaný umožňující posuzovat zranitelnost 
záměru vůči neomezené množině možných závažných nehod či 
katastrof. V extrémním případě tak může být požadováno provedení 
posouzení nehod či katastrof, které nepřichází pro předmětný záměr 
ve vztahu např. k jeho umístění k úvahu. 

HK ČR 163.  Z Připomínka k bodu 19 (§ 5 odst. 3) 

Poslední vloženou větu požadujeme upravit následovně: 

„Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy 
vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči relevantním závažným 
nehodám nebo katastrofám.“ nebo alternativně „Posuzují se vlivy 
související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, 
které jsou pro dotčený záměr relevantní.“ 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění promítá požadavek čl. 3 odst. 2 revidované 
směrnice EIA, které předpokládá, že jsou tyto vlivy posuzovány 
tehdy, jsou-li pro záměr relevantní. Návrh předkladatele považujeme 
za nedůvodně široce formulovaný umožňující posuzovat zranitelnost 
záměru vůči neomezené množině možných závažných nehod či 
katastrof. V extrémním případě tak může být požadováno provedení 
posouzení nehod či katastrof, které nepřichází pro předmětný záměr 
ve vztahu např. k jeho umístění v úvahu. 

Akceptováno 
Text bude upraven tak, že za slovo „katastrofám“ 
budou doplněna slova „které jsou pro daný 
záměr relevantní.“ 

KZPS 164.  D K § 5 odst. 3 
Navrhujeme doplnit větu třetí tak, aby odpovídala znění směrnice: 
 
„Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy 
vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo 
katastrofám, které jsou pro daný záměr relevantní.“ 
 
Směrnice obsahuje slovo „relevantní“. Vyjadřuje tím záměr, aby byly 

Akceptováno 
Text bude upraven tak, že za slovo „katastrofám“ 
budou doplněna slova „které jsou pro daný 
záměr relevantní.“ 
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vzaty v potaz pouze takové závažné nehody a katastrofy, které 
přicházejí s ohledem na daný záměr v úvahu/mají relevanci. 
Přestože tsunami je jistě závažná katastrofa, nebude v našich 
podmínkách pro záměry relevantní. 

MZV 165.  D K bodu 20 návrhu  (§ 5 odst. 4):  
MZV doporučuje výslovně transponovat i to, co je uvedeno 
v druhém pododstavci čl. 8a odst. 4 směrnice („Parametry, které 
mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být přiměřené 
povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na 
životní prostředí.“). 

Vysvětleno 
Požadavek byl promítnut do přílohy č. 6 k ZPV, 
části I., bod 9. 

ÚV - KOM 166.  Z K čl. I bodu 20 návrhu (§ 5 odst. 4): 
Stejně jako u předchozí připomínky zde hrozí neodůvodněná 
rozšířená transpozice směrnice 2014/52/EU. Předmětné ustanovení 
má totiž dle rozdílové tabulky implementovat mj. čl. 8a odst. 4 
směrnice 2014/52/EU, který však vyžaduje, aby negativní vlivy na 
životní prostředí, jejichž postup monitorování má být stanoven, měly 
charakter „významnosti“. Je tedy nutné tuto odchylku řádně 
zdůvodnit, nebo implementační ustanovení upravit. 
Dále v souvislosti s tím, co předkladatel uvádí v rozdílové tabulce, 
není jasné, jak je implementován 2. pododstavec čl. 8a odst. 4 
směrnice 2014/52/EU. Požadujeme vysvětlit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Návrh novely bude upraven.  
 
Požadavek čl. 8a odst. 4 druhého pododstavce 
byl promítnut do přílohy č. 6 k ZPV, části I., bod 
9. 
 
Slovo „významných“ bude doplněno do § 5 odst. 
4 ZPV a dále do názvů částí D příloh č. 3 a 4 k 
ZPV. 

Zl kraj 167.  Z § 5 odst. 4 navrhujeme ponechat v původním znění. 
 

Odůvodnění:  
Navrhovaná povinnost investora zpracovat návrh opatření k 
monitorování možných nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů, je požadavkem, 
který jde na rámec zájmů chráněných zvláštními právními předpisy 
a z navazujících ustanovení zákona není patrné, k čemu a komu by 
měl být tento monitoring předkládán a který orgán veřejné správy by 
jej využíval v rámci svých kompetencí, ani k jakým účelům by 

Vysvětleno 
Ustanovení § 5 odst. 4 ZPV nezakotvuje žádnou 
povinnost oznamovateli. Stanoví pouze, co je 
součástí posuzování. Návrh opatření 
k monitorování je obligatorní náležitostí 
stanoviska EIA (viz příloha č. 6 k ZPV, část I., 
bod 9.), avšak nikoli povinnou součástí návrhu 
opatření, které předkládá oznamovatel - ten 
může opatření k monitoringu navrhnout, pokud to 
uzná za vhodné, avšak není povinen tak učinit 
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výsledky monitoringu sloužily. Tento požadavek vůči investorovi 
proto považujeme za nadbytečný a neúčelný. 

(viz příloha č. 4 k ZPV, část D., kapitola IV. a 
použití slova „popřípadě“). 

Praha 168.  Z K bodu 20, 126, 151 a  159 - § 5 odst. 4, § 22a, přílohy č. 6 a č. 9  

Požadujeme jednoznačně upravit, že je povinnost ve stanovisku 
navrhnout mezi podmínkami monitoring (i nad rámec zvláštních 
předpisů) a zveřejňování jeho výsledků. V § 22a požadujeme doplnit 
sankce – pro fyzické i právnické osoby – za nedostatečný 
monitoring nebo nedostatečné zveřejňování. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Povinnost ve stanovisku navrhnout opatření 
k monitorování je vyjádřena v příloze č. 6 k ZPV, 
v části I, novém bodu 9. 
Opatření k monitorování jsou součástí podmínek 
stanoviska EIA. Pokud jsou převzaty do 
navazujícího rozhodnutí, pak se uplatní sankce 
upravené v zákoně, který upravuje dané 
navazující řízení (jelikož § 22a byl vypuštěn). 
Povinnost zveřejňování výsledků monitoringu 
stejně jako případná povinnost přijmout další 
opatření na základě výsledků monitoringu mohou 
být součástí podmínky stanoviska EIA, která 
monitoring požaduje. 

MPO 169.  Z K § 5 odst. 4 
Požadujeme doplnit za slova „opatření k monitorování možných“ 
slovo „významných“. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel v doplnění odst. 4 transponuje rozšíření požadavků 
směrnice EIA v oblasti monitoringu. Ty se však uplatňují pouze 
k významným vlivům na životní prostředí.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Návrh novely bude upraven.  

SPČR 170.  Z K § 5 odst. 4 
Požadujeme doplnit za slova „opatření k monitorování možných“ 
slovo „významných“ a upozorňujeme na možné aplikační potíže 
vyplývající z doplnění odst. 4. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel v doplnění odst. 4 transponuje rozšíření požadavků 

Akceptováno 
Návrh novely bude upraven. 
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směrnice EIA v oblasti monitoringu. Ty se však uplatňují pouze 
k významným vlivům na životní prostředí. Zároveň však 
upozorňujeme na skutečnost, že orgán EIA mnohdy nemusí znát 
požadavky na monitoring vyplývající z jiných právních předpisů 
(např. mimo environmentální gesci) a může tak stanovit požadavky 
na monitoring, byť jeho realizace vyplývá z jiných předpisů, které 
však budou aplikovány až v navazujících řízeních. Rozpor 
v monitoringu vyplývajícího ze závazného stanoviska EIA a 
monitoringu podle navazujících složkových zákonů může zavdávat 
příčinu k tomu, že budou požadavky na monitoring duplicitní nebo 
dokonce širší než je ze zákona nebo povahy záměru potřeba, 
protože orgán, který vede navazující řízení je vázán podmínkami 
stanoviska EIA. 

HK ČR 171.  Z Připomínka k bodu 20 (§ 5 odst. 4) 

Požadujeme doplnit za slova „opatření k monitorování možných“ 
slovo „významných“ a upozorňujeme na možné aplikační potíže 
vyplývající z doplnění odst. 4. 

Odůvodnění: 

Předkladatel v doplnění odst. 4 transponuje rozšíření požadavků 
směrnice EIA v oblasti monitoringu. Ty se však uplatňují pouze 
k významným vlivům na životní prostředí. Zároveň však 
upozorňujeme na skutečnost, že orgán EIA mnohdy nemusí znát 
požadavky na monitoring vyplývající z jiných právních předpisů 
(např. mimo environmentální gesci) a může tak stanovit požadavky 
na monitoring, byť jeho realizace vyplývá z jiných předpisů, které 
však budou aplikovány až v navazujících řízeních. Rozpor 
v monitoringu vyplývajícího ze závazného stanoviska EIA a 
monitoringu podle navazujících složkových zákonů může zavdávat 
příčinu k tomu, že budou požadavky na monitoring duplicitní nebo 
dokonce širší než je ze zákona nebo povahy záměru potřeba, 

Akceptováno 
Návrh novely bude upraven. 
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protože orgán, který vede navazující řízení je vázán podmínkami 
stanoviska EIA. 

ČBÚ 172.  Z 
↓ 
D 

K bodu 20 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 20 (doplnění § 5 odst. 4) návrhu 
zákona slova „ , a dále návrh opatření k monitorování možných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí“ nahradit slovy „ , jakož i 
návrh opatření k monitorování možných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, je-li monitorování nezbytné“. 

Odůvodnění: Čl. 8a odst. 4 revidované směrnice EIA (na který 
se odůvodnění předloženého návrhu zákona k bodu 20 odkazuje) je 
nutné i podle jeho textu transponovat v souvislosti  
s čl. 8a odst. 1 písm. b) téže směrnice. Rozdílová tabulka u bodu 20 
návrhu zákona uvádí transpozici celého čl. 8a, nikoliv pouze 
odstavce 4 cit. článku. Předložené znění novelizačního bodu 20 
stanoví, že monitorování je nutné realizovat vždy. Čl. 8a odst. 1 
písm. b) revidované směrnice EIA přitom stanoví, že „Rozhodnutí, 
jímž se uděluje povolení, obsahuje…vyrovnání významných 
negativních vlivů na životní prostředí, jakož případně i popis 
opatření pro monitorování“. Ze znění článku je zřejmé, že opatření 
k monitorování možných nepříznivých vlivů na životní prostředí má 
být navrženo jen tedy, pokud je takové monitorování nezbytné, 
nikoliv však vždy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 5 odst. 4 ZPV zakotvuje 
subsidiaritu opatření k monitorování podle ZPV 
vůči jiným právním předpisům, neboť požaduje 
zahrnout do posuzování návrh opatření k 
monitorování pouze v případě, že nevyplývá 
z jiných právních předpisů. Avšak ani v případě, 
že nebude monitoring požadován jiným právním 
předpisem, neznamená to automaticky, že musí 
být v procesu EIA navržen. Totéž platí i 
v případě první věty, která předpokládá opatření 
k předcházení, vyloučení, snížení, zmírnění nebo 
minimalizaci negativních vlivů – zde rovněž není 
nutné, aby byly navrženy všechny typy opatření, 
ale pouze ty, které budou potřeba. 

Kraj Vys 173.  Z Připomínka k Čl. I bodu 20: 
Navrhujeme v § 5 odst. 4 dopracovat, jak budou řešeny 
negativní výsledky monitoringu. 
Nenavrhují se úkony, které by následovaly po negativních 
výsledcích monitoringu. Negativní výsledky mohou ležet mimo 
rámec nápravných opatření podle jiných právních předpisů.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Opatření k monitorování jsou součástí podmínek 
stanoviska EIA a měla by obsahovat i další 
související povinnosti, např. povinnost 
zveřejňování výsledků monitoringu nebo 
povinnost přijmout další opatření na základě 
výsledků monitoringu. 

St kraj 174.  D § 5 odst. 4 Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



Požadujeme uvést příslušný orgán, který bude kontrolovat navržený 
monitoring, jež nevyplývá z požadavků jiných právních předpisů a 
tedy nespadá do kompetence příslušných dotčených orgánů. Viz 
formulace: ,,Posuzování záměru zahrnuje … a dále návrh opatření k 
monitorování možných nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů.“ 

Kontrola plnění opatření k monitorování by měla 
náležet orgánu vedoucímu navazující řízení, 
který podmínku stanoviska EIA požadující 
monitorování převezme do svého rozhodnutí. 
Součástí opatření k monitorování mohou být i 
další související povinnosti, např. povinnost 
zveřejňování výsledků monitoringu nebo 
povinnost přijmout další opatření na základě 
výsledků monitoringu. 

JM kraj 175.  D K bodu 20. - § 5 odst. 4 – opatření k monitorování – v zásadě 
dobrá myšlenka, kterou bude nutné metodicky rozpracovat. 

Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 

§ 6 odst. 1 
Pl kraj 176.  Z Ke znění Čl. I. bodu 21. návrhu zákona - § 6 odst. 1 – z textu není 

zřejmé, kdo rozhodne o příslušnosti KÚ v případě, že záměr je 
situován na území více krajů (z §§ 21 a 22 nic nevyplývá). 
V důvodové zprávě je sice uvedeno, že tuto problematiku řeší 
ustanovení § 23 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (bod 129. návrhu zákona), avšak ze znění tohoto 
ustanovení to jednoznačně nevyplývá (viz rovněž komentář 
k připomínce  č.8). Ustanovení § 23 odst. 3 stanoví, že pokud má 
oznamovatel důvodnou pochybnost o tom, kdo je oprávněným 
úřadem (a to např. v případě, že záměr zasahuje na území vícero 
krajů), tak se obrátí na MŽP. Nicméně toto ustanovení problematiku 
příslušného úřadu neřeší komplexně, neboť toto ustanovení je 
možné použít pouze v případě odůvodněných pochybností 
oznamovatele. KÚPK OŽP je toho názoru, že by mělo být 
v ustanovení § 21 vysloveně uvedeno, že pokud záměr zasahuje na 
území vícero krajů, tak MŽP vždy rozhodne o tom, který kraj je 
příslušný k posouzení tohoto záměru. 

Akceptováno 
Rozhodování o příslušnosti úřadu bude 
obsaženo v novém § 21 písm. m) ZPV jako 
jedna z kompetencí MŽP, na základě které MŽP 
v konkrétním případě určí, který krajský úřad 
bude příslušný k posuzování záměru.  
Navržené ustanovení § 23 odst. 3 ZPV bude 
upraveno (dojde k vypuštění písmene a)). 

§ 6 odst. 2 
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Praha 177.  Z K bodu 22 - § 6 odst. 2 
V § 6 odst. 2 požadujeme slova „písemně v jednom vyhotovení“ 
nahradit slovy „v listinné podobě a na technickém nosiči dat“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Předkladatel uvažoval sjednocení formy 
předkládání citovaných dokumentů. Došel však 
k závěru, že s ohledem na rozsah těchto 
dokumentů jsou rozdíly ve formě jejich 
předkládání odůvodněné.  
 
Oznámení podlimitních záměrů je vzhledem ke 
svému malému rozsahu možno předkládat i 
pouze elektronicky (oznamovatel má na výběr, 
zda jej předloží v listinné nebo elektronické 
podobě), tudíž je nezbytné, aby tak bylo učiněno 
s uznávaným elektronickým podpisem. 
 
Oznámení záměru a dokumentace EIA se vždy 
předkládá v listinné podobě a zároveň i v 
elektronické podobě (tj. buď na technickém 
nosiči dat, nebo elektronickou poštou – souhrnně 
označováno jako elektronická podoba). 
Vzhledem k tomu, že příslušný úřad disponuje 
fyzickou kopií (resp. originálem) oznámení 
/dokumentace EIA, není uznávaný elektronický 
podpis nezbytný. 

St kraj 178.  Z § 6 odst. 2 a 4 
Sjednotit terminologii týkající se elektronické pošty a elektronické 
podoby předkládaných dokumentů. 
V § 6 odst. 2 je uvedena „elektronická datová zpráva, která je 
podepsána uznávaným elektronickým podpisem“ a v § 6 odst. 6 je 
pojem „elektronická pošta (elektronická podoba)“, avšak 
elektronická pošta postrádá povinnost uznávaného elektronického 
podpisu. 
Navrhujeme v § 6 odst. 2 nahradit „elektronickou datovou zprávou“ 

Vysvětleno 
Předkladatel uvažoval sjednocení formy 
předkládání citovaných dokumentů. Došel však 
k závěru, že s ohledem na rozsah těchto 
dokumentů jsou rozdíly ve formě jejich 
předkládání odůvodněné.  
 
Oznámení podlimitních záměrů je vzhledem ke 
svému malému rozsahu možno předkládat i 
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termínem „elektronickou poštou“, tento pojem zahrnuje i datovou 
zprávu. 
 
V případě možnosti zasílání oznámení záměru elektronickou poštou 
(§ 6 odst. 4), z důvodu odpovědnosti a zaručení se za předložené 
podklady považujeme za vhodné i v případě § 6 odst. 4 požadovat 
zaručený elektronický podpis. Požadujeme, aby se úpravou a 
sjednocením vyvarovalo tomu, aby oznamovatel zasílal oznámení 
záměru pouze v elektronické podobě bez zaručeného 
elektronického podpisu. Další připomínka viz níže. 
 
Pozn. Odkaz 4a je v návrhu novely nově opraven na zákon č. 
227/2000 Sb. Upozorňujeme, že stejný odkaz 4a je také 
v ustanovení § 10a odst. 3 písm. b) návrhu novely (tento odkaz 4a 
je však v platném znění pro zákon č. 254/2001 Sb.). (viz také 
obecná připomínka) 
Návrh znění: 
 
§ 6 odst. 2 
Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen 
předložit jeho oznámení písemně v listinné podobě v jednom 
vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou poštou, která je 
podepsána uznávaným elektronickým podpisem4a prostřednictvím 
elektronické pošty. Náležitosti oznámení podlimitního záměru 
stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu. 

pouze elektronicky (oznamovatel má na výběr, 
zda jej předloží v listinné nebo elektronické 
podobě), tudíž je nezbytné, aby tak bylo učiněno 
s uznávaným elektronickým podpisem. 
 
Oznámení záměru a dokumentace EIA se vždy 
předkládá v listinné podobě a zároveň i v 
elektronické podobě (tj. buď na technickém 
nosiči dat, nebo elektronickou poštou – souhrnně 
označováno jako elektronická podoba). 
Vzhledem k tomu, že příslušný úřad disponuje 
fyzickou kopií (resp. originálem) oznámení 
/dokumentace EIA, není uznávaný elektronický 
podpis nezbytný. 
 
Co se týče poznámky pod čarou č. 4a, s tímto 
odkazem by měl pracovat pouze § 10a odst. 3 
písm. b), v návrhu došlo omylem k záměně 
poznámky č. 4 za poznámku č. 4a. Bude 
opraveno. 
 
 

§ 6 odst. 3 
Praha 179.  Z Nad rámec návrhu – k § 6 odst. 3 

V § 6 odst. 3 požadujeme za slovo „zveřejní“ vložit slova „spolu 
s oznámením“. 
Důvodem je nadměrná zátěž příslušných úřadů spojená 
s vyřizováním žádostí podaných na základě zákona č. 123/1998 
Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že posuzování podlimitních 
záměrů slouží pouze jako jakási „pojistka“, není 
úprava nezbytná, S ohledem na podstatnou 
redukci posuzování podlimitních záměrů, ke 
které novelou dochází, lze navíc očekávat i 
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předpisů, o poskytnutí kopií oznámení podlimitních záměrů. 
Zveřejnění na internetu (resp. v systému CENIA) je pro příslušný 
úřad mnohem méně zatěžující. S ohledem na praktickou stránku 
zveřejňování oznámení podlimitních záměrů pak navrhujeme zavést 
povinnost doplnit i u těchto záměrů oznámení podané v listinné 
podobě o elektronickou verzi na technickém nosiči dat. Vzhledem 
k zájmu veřejnosti o informace o parametrech podlimitních záměrů, 
považujeme automatické zveřejňování oznámení minimálně za 
vhodné.   
Tato připomínka je zásadní. 

snížení počtu žádostí podle zákona č. 123/1998 
Sb. . 

§ 6 odst. 4 
Zl kraj 180.  Z V § 6 odst. 4 navrhujeme doplnit větu druhou takto:   

„Náležitosti oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c), e) a 
f) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu; oznámení zpracovává 
autorizovaná osoba se zohledněním současného stavu……“ 

 
Odůvodnění:  
Pokud nebude oznámení zpracováno autorizovanou osobou, není 
záruka, že bude obsahovat zohlednění současného stavu poznatků 
a metod posuzování, výsledků jiných environmentálních hodnocení 
podle příslušných právních předpisů a zohlednění zásad pro 
zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jelikož 
kromě autorizovaných osob podle tohoto zákona nejsou nyní 
zpracovatelé oznámení na odpovídající nezbytné odborné úrovni, 
což vytváří ve zjišťovacím řízení velké problémy a úřad nemá 
dostatečné podklady pro vypořádání kvalifikovaných připomínek ze 
strany veřejnosti. 

Vysvětleno 
Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která 
požaduje zpracování odborně způsobilými 
osobami pouze v případě dokumentace EIA, a 
jeho akceptace by představovala neúměrnou 
zátěž pro oznamovatele. 

St kraj 181.  Z § 6 odst. 4 
Požadujeme povinně zachovat listinnou podobu, jak uvádí i nové 
znění § 6 odst. 6. 
Nesedí s důvodovou zprávou, která údajně upřesňuje formu, ve 
které má být předloženo oznámení (také dokumentace). Naopak 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Počet potřebných vyhotovení stanoví příslušný 
úřad, který přihlédne k počtu dotčených 
územních samosprávných celků a rozsahu 
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tato formulace je zmatečná a stále nejednoznačná. 
Tj. upravit formulaci (př. doplnit paré v listinné podobě pro dotčené 
územní samosprávné celky) s ohledem na nové znění § 6 odst. 6 
„Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4, zveřejní jej 
příslušný úřad podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě 
informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a 
dotčeným územním samosprávným celkům.“ 
 
Odůvodnění: Pro potřeby nahlížení do oznámení veřejností je 
vhodné, aby dotčené územní samosprávné celky (i nejmenší obce) 
měly text v listinné podobě. Nutností tisku dojde k přenesení 
nákladů z oznamovatele záměru na územní samosprávné celky, 
proto je zaslání oznámení pouze v elektronické podobě nevhodné. 
 
V případě možnosti zasílání oznámení záměru elektronickou 
poštou, z důvodu odpovědnosti a zaručení se za předložené 
podklady považujeme za vhodné obdobně jako v případě § 6 odst. 2 
požadovat zaručený elektronický podpis. Požadujeme, aby se 
úpravou a sjednocením vyvarovalo tomu, aby oznamovatel zasílal 
oznámení záměru pouze v elektronické podobě bez zaručeného 
elektronického podpisu. 
 
Návrh znění: 
 
Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru písemně v 
listinné podobě a na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat 
elektronickou poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to v počtu 
vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. 
v počtu paré odpovídajícím počtu dotčených územních 
samosprávných celků a v elektronické podobě (na technickém 
nosiči dat, zasláním elektronickou poštou, která je podepsána 

oznámení. V souladu se zásadou hospodárnosti 
a procesní ekonomie je žádoucí redukovat 
množství fyzických kopií na případy, kde je 
opravdu nezbytné, aby bylo oznámení zasláno 
v listinné podobě. Lze předpokládat, že zasílání 
informace o oznámení bude využívána 
především v případě dotčených orgánů, které 
nemají povinnost oznámení zveřejňovat ani 
umožnit veřejnosti do nich nahlížet, zatímco 
dotčeným územním samosprávným celkům 
budou spíše zasílány fyzické kopie. Nelze tak ale 
stanovit předem, neboť nahlížení do oznámení 
může být veřejnosti umožněno i v elektronické 
podobě.  
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uznávaným elektronickým podpisem4a). … 
MD 182.  Z K § 6 odst. 4, § 8 odst. 1 

Požadujeme neponechávat počet vyhotovení oznámení záměru, 
resp. dokumentace, které je oznamovatel povinen předložit 
příslušnému úřadu, na dohodě, ale stanovit jej přímo v zákoně, a to 
v počtu 3 vyhotovení. V praxi se často stává, že jednotlivé úřady 
požadují zcela odlišné počty vyhotovení, přičemž s ohledem na 
skutečnost, že se tyto dokumenty předkládají současně 
v elektronické podobě, považujeme počet 3 vyhotovení za 
dostatečný. Požadavek na větší počet vyhotovení (některé úřady 
požadují i několik desítek vyhotovení) je neodůvodněně nákladný a 
neekologický. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Počet potřebných vyhotovení stanoví příslušný 
úřad, který přihlédne k počtu dotčených 
územních samosprávných celků a rozsahu 
oznámení. V souladu se zásadou hospodárnosti 
a procesní ekonomie je žádoucí redukovat 
množství fyzických kopií na případy, kde je 
opravdu nezbytné, aby bylo oznámení zasláno 
v listinné podobě – s ohledem na různorodost 
záměrů (rozsah, charakter, dotčené území atd.) 
však nelze předem stanovit, jaký počet 
oznámení bude potřebný. 

§ 6 odst. 5 
MPO 183.  Z K § 6 odst. 5 a vazbě na vypuštěný § 7 odst. 7 

Požadujeme znění § 6 odst. 5 ponechat beze změny, tj. umožnit 
předložit oznámení zpracované v rozsahu př. č. 4, a zároveň 
ponechat znění původního § 7 odst. 7. 
 
Odůvodnění: 
U záměrů, které jsou plánovány realizovat v určitých 
oblastech/územních či jsou takového charakteru, kdy nespadají do 
kategorie I přílohy č. 1 zákona, ale svým rozsahem a kapacitou se 
blíží limitním hodnotám kategorie I, by měla být pro provozovatele 
zachována možnost zpracovat oznámení v rozsahu dokumentace 
dle přílohy č. 4, předložit je jako oznámení a vykonat zjišťovací 
řízení dle § 6. Více údajů a informací o záměru umožňuje 
oznamovateli předejít negativním stanoviskům od dotčených 
subjektů, které se k oznámení vyjadřují a které by na základě 
nedostatku podrobně prezentovaných informací mohly požadovat 
posouzení záměru dle § 8, což je časově i  finančně složitější 

Akceptováno částečně 
Možnost předložení oznámení s náležitostmi 
přílohy č. 4 k ZPV, tedy náležitostmi 
dokumentace EIA, bude zachována.  
 
S ohledem na dosavadní velmi kontroverzní 
aplikaci § 7 odst. 7 ZPV však uznávání takového 
oznámení za dokumentaci EIA nebude možné. 
 
V případě záměrů kategorie I není nezbytné 
možnost uznávání oznámení za dokumentaci 
EIA zachovat, neboť je jisté, že záměr procesu 
EIA podléhá, a oznamovatel může rovnou 
předložit dokumentaci.  
 
V případě záměrů kategorie II není uznávání 
oznámení za dokumentaci EIA žádoucí (pokud 
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proces. Pokud by dle nového návrhu zákona zůstala pouze možnost 
předložit namísto oznámení záměru dokumentaci, v konečném 
důsledku by to pro oznamovatele znamenalo vždy zahájení řízení o 
posouzení vlivů na životní prostředí dle § 8, tj. časově náročnější 
správní řízení. Dokumentace dle Přílohy 4. obsahuje všechny 
náležitosti dle Přílohy 3, nic nebrání tomu podat oznámení 
s podklady zpracovanými dle Přílohy 4 a provést zjišťovací řízení. 
Pokud je oznámení zpracováno kvalitně, pak není důvod vylučovat 
možnosti uznat jej za dokumentaci EIA a urychlit tak průběh celého 
procesu posuzování. Dle našich informací je tento institut využíván 
často a nepovažujeme za účelné jej úplně vyloučit. 
Tato připomínka je zásadní. 

oznámení skutečně splňuje požadavky na 
dokumentaci EIA, bude zpravidla vydán 
negativní závěr zjišťovacího řízení – pokud je 
potřeba v oznámení vybrané části dopracovat 
tak, aby uznáno být mohlo, pak se jedná o 
svébytné obcházení zákona, neboť takové 
oznámení by nemělo být za dokumentaci EIA 
uznáno a měla by být předložena dokumentace 
EIA, ve které budou požadavky odůvodněného 
písemného závěru zahrnuty). 
 
Upozorňujeme však na skutečnost, že jak 
možnost předložení oznámení s náležitostmi 
dokumentace EIA, tak možnost uznávání 
takového oznámení za dokumentaci EIA již byla 
vypuštěna i v návrhu koncepční novely 
stavebního zákona a souvisejících zákonů, která 
byla dne 25. 8. 2016 doporučena Legislativní 
radou vlády ke schválení vládě. Obě novely tak 
upravují tuto problematiku odlišně a nelze 
předvídat, jak se bude vyvíjet legislativní proces. 

SPČR 184.  Z K § 6 odst. 5 a vazbě na vypuštěný § 7 odst. 7 

Navrhujeme znění § 6 odst. 5 ponechat beze změny, tj. umožnit 
předložit oznámení zpracované v rozsahu př. č. 4, a zároveň 
ponechat znění původního § 7 odst. 7. 

Odůvodnění: 

U záměrů, které jsou plánovány realizovat v určitých 
oblastech/územních či jsou takového charakteru, kdy nespadají do 
kategorie I přílohy č. 1 zákona, ale svým rozsahem a kapacitou se 
blíží limitním hodnotám kategorie I, by měla být pro provozovatele 
zachována možnost zpracovat oznámení v rozsahu dokumentace 

Akceptováno částečně 
Možnost předložení oznámení s náležitostmi 
přílohy č. 4 k ZPV, tedy náležitostmi 
dokumentace EIA, bude zachována.  
 
S ohledem na dosavadní velmi kontroverzní 
aplikaci § 7 odst. 7 ZPV však uznávání takového 
oznámení za dokumentaci EIA nebude možné. 
 
V případě záměrů kategorie I není nezbytné 
možnost uznávání oznámení za dokumentaci 
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dle přílohy č. 4, předložit je jako oznámení a vykonat zjišťovací 
řízení dle § 6. Více údajů a informací o záměru umožňuje 
oznamovateli předejít negativním stanoviskům od dotčených 
subjektů, které se k oznámení vyjadřují a které by na základě 
nedostatku podrobně prezentovaných informací mohly požadovat 
posouzení záměru dle § 8, což je časově i finančně složitější 
proces. Pokud by dle nového návrhu zákona zůstala pouze možnost 
předložit namísto oznámení záměru dokumentaci, v konečném 
důsledku by to pro oznamovatele znamenalo vždy zahájení řízení o 
posouzení vlivů na životní prostředí dle § 8, tj. časově náročnější 
správní řízení. Dokumentace dle Přílohy 4. obsahuje všechny 
náležitosti dle Přílohy 3, nic nebrání tomu podat oznámení s 
podklady zpracovanými dle Přílohy 4 a provést zjišťovací řízení. 
Pokud je oznámení zpracováno kvalitně, pak není důvod vylučovat 
možnosti uznat jej za dokumentaci EIA a urychlit tak průběh celého 
procesu posuzování. Dle našich informací je tento institut využíván 
často a nepovažujeme za účelné jej úplně vyloučit. 

EIA zachovat, neboť je jisté, že záměr procesu 
EIA podléhá, a oznamovatel může rovnou 
předložit dokumentaci.  
 
V případě záměrů kategorie II není uznávání 
oznámení za dokumentaci EIA žádoucí (pokud 
oznámení skutečně splňuje požadavky na 
dokumentaci EIA, bude zpravidla vydán 
negativní závěr zjišťovacího řízení – pokud je 
potřeba v oznámení vybrané části dopracovat 
tak, aby uznáno být mohlo, pak se jedná o 
svébytné obcházení zákona, neboť takové 
oznámení by nemělo být za dokumentaci EIA 
uznáno a měla by být předložena dokumentace 
EIA, ve které budou požadavky odůvodněného 
písemného závěru zahrnuty). 
 
Upozorňujeme však na skutečnost, že jak 
možnost předložení oznámení s náležitostmi 
dokumentace EIA, tak možnost uznávání 
takového oznámení za dokumentaci EIA již byla 
vypuštěna i v návrhu koncepční novely 
stavebního zákona a souvisejících zákonů, která 
byla dne 25. 8. 2016 doporučena Legislativní 
radou vlády ke schválení vládě. Obě novely tak 
upravují tuto problematiku odlišně a nelze 
předvídat, jak se bude vyvíjet legislativní proces. 

HK ČR 185.  Z Připomínka k bodům 24 a 31 (§ 6 odst. 5 a vazbě na vypuštěný 
§ 7 odst. 7) 
Navrhujeme znění § 6 odst. 5 ponechat beze změny, tj. umožnit 
předložit oznámení zpracované v rozsahu př. č. 4, a zároveň 
ponechat znění původního § 7 odst. 7. Do § 6 odst. 6 věty první je 

Akceptováno částečně 
Možnost předložení oznámení s náležitostmi 
přílohy č. 4 k ZPV, tedy náležitostmi 
dokumentace EIA, bude zachována.  
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pak třeba za slova „podle odstavce 4“ doplnit „nebo odstavce 5 věty 
první“. V § 7 je potřeba zachovat stávající číslování odstavců s 
číslem vyšším než 7. 

Odůvodnění: 

U záměrů, které jsou plánovány realizovat v určitých 
oblastech/územních či jsou takového charakteru, kdy nespadají do 
kategorie I přílohy č. 1 zákona, ale svým rozsahem a kapacitou se 
blíží limitním hodnotám kategorie I, by měla být pro provozovatele 
zachována možnost zpracovat oznámení v rozsahu dokumentace 
dle přílohy č. 4, předložit je jako oznámení a vykonat zjišťovací 
řízení dle § 6. Více údajů a informací o záměru umožňuje 
oznamovateli předejít negativním stanoviskům od dotčených 
subjektů, které se k oznámení vyjadřují, a které by na základě 
nedostatku podrobně prezentovaných informací mohly požadovat 
posouzení záměru dle § 8, což je časově i  finančně složitější 
proces. Pokud by dle nového návrhu zákona zůstala pouze možnost 
předložit namísto oznámení záměru dokumentaci, v konečném 
důsledku by to pro oznamovatele znamenalo vždy zahájení řízení o 
posouzení vlivů na životní prostředí dle § 8, tj. časově náročnější 
správní řízení. Dokumentace dle Přílohy 4. obsahuje všechny 
náležitosti dle Přílohy 3, nic nebrání tomu podat oznámení 
s podklady zpracovanými dle Přílohy 4 a provést zjišťovací řízení. 
Pokud je oznámení zpracováno kvalitně, pak není důvod vylučovat 
možnosti uznat jej za dokumentaci EIA a urychlit tak průběh celého 
procesu posuzování. Dle našich informací je tento institut využíván 
často a nepovažujeme za účelné jej úplně vyloučit. 

S ohledem na dosavadní velmi kontroverzní 
aplikaci § 7 odst. 7 ZPV však uznávání takového 
oznámení za dokumentaci EIA nebude možné. 
 
V případě záměrů kategorie I není nezbytné 
možnost uznávání oznámení za dokumentaci 
EIA zachovat, neboť je jisté, že záměr procesu 
EIA podléhá, a oznamovatel může rovnou 
předložit dokumentaci.  
 
V případě záměrů kategorie II není uznávání 
oznámení za dokumentaci EIA žádoucí (pokud 
oznámení skutečně splňuje požadavky na 
dokumentaci EIA, bude zpravidla vydán 
negativní závěr zjišťovacího řízení – pokud je 
potřeba v oznámení vybrané části dopracovat 
tak, aby uznáno být mohlo, pak se jedná o 
svébytné obcházení zákona, neboť takové 
oznámení by nemělo být za dokumentaci EIA 
uznáno a měla by být předložena dokumentace 
EIA, ve které budou požadavky odůvodněného 
písemného závěru zahrnuty). 
 
Upozorňujeme však na skutečnost, že jak 
možnost předložení oznámení s náležitostmi 
dokumentace EIA, tak možnost uznávání 
takového oznámení za dokumentaci EIA již byla 
vypuštěna i v návrhu koncepční novely 
stavebního zákona a souvisejících zákonů, která 
byla dne 25. 8. 2016 doporučena Legislativní 
radou vlády ke schválení vládě. Obě novely tak 
upravují tuto problematiku odlišně a nelze 
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předvídat, jak se bude vyvíjet legislativní proces. 
SMOČR 186.  Z § 6 odst. 5 (§ 7 odst. 7 ve stávajícím znění) 

Požadujeme zachovat toto ustanovení ve stávajícím znění – 
možnost předložení oznámení zpracovaného podle přílohy č. 7 a 
v této souvislosti odpovídající úpravu § 6 odst. 6 a zachování 
stávajícího § 7 odst. 7. 

Odůvodnění: 
Jediným institutem umožňujícím ve stávajícím znění zákona o 
posuzování vlivů na ŽP zrychlit proces posuzování vlivů na ŽP (dále 
také „proces EIA“) je právě předložení oznámení ve znění přílohy č. 
4, jejíž obsah je podrobnější než dle přílohy č. 3. V případě, že je 
toto oznámení v závěru zjišťovacího řízení uznáno za dokumentaci 
EIA, zkrátí se tím proces EIA o několik týdnů (minimálně o 40 dnů). 
Odůvodnění předkladatele, že je tento institut využíván minimálně, 
není nijak podloženo a argumentace malého přínosu tohoto postupu 
je více než sporná, neboť není statisticky doložená. Zachování 
možnosti předložit rovnou dokumentaci EIA vítáme, nicméně je 
třeba si uvědomit, že každý ze zmiňovaných kroků je využíván 
v odlišných případech z odlišných důvodů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Možnost předložení oznámení s náležitostmi 
přílohy č. 4 k ZPV, tedy náležitostmi 
dokumentace EIA, bude zachována.  
 
S ohledem na dosavadní velmi kontroverzní 
aplikaci § 7 odst. 7 ZPV však uznávání takového 
oznámení za dokumentaci EIA nebude možné. 
 
V případě záměrů kategorie I není nezbytné 
možnost uznávání oznámení za dokumentaci 
EIA zachovat, neboť je jisté, že záměr procesu 
EIA podléhá, a oznamovatel může rovnou 
předložit dokumentaci.  
 
V případě záměrů kategorie II není uznávání 
oznámení za dokumentaci EIA žádoucí (pokud 
oznámení skutečně splňuje požadavky na 
dokumentaci EIA, bude zpravidla vydán 
negativní závěr zjišťovacího řízení – pokud je 
potřeba v oznámení vybrané části dopracovat 
tak, aby uznáno být mohlo, pak se jedná o 
svébytné obcházení zákona, neboť takové 
oznámení by nemělo být za dokumentaci EIA 
uznáno a měla by být předložena dokumentace 
EIA, ve které budou požadavky odůvodněného 
písemného závěru zahrnuty). 
 
Upozorňujeme však na skutečnost, že jak 
možnost předložení oznámení s náležitostmi 
dokumentace EIA, tak možnost uznávání 
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takového oznámení za dokumentaci EIA již byla 
vypuštěna i v návrhu koncepční novely 
stavebního zákona a souvisejících zákonů, která 
byla dne 25. 8. 2016 doporučena Legislativní 
radou vlády ke schválení vládě. Obě novely tak 
upravují tuto problematiku odlišně a nelze 
předvídat, jak se bude vyvíjet legislativní proces. 

MD 187.  Z K čl. I, bodu 31 (§ 7 dosavadní odst. 7) – pozn. souvisí s § 6 odst. 5 
Požadujeme zachování úpravy v dosavadním § 7 odst. 7 upravující 
možnost přejít z oznámení rovnou ke zpracování posudku 
v případě, že nebylo obdrženo odůvodněné nesouhlasné vyjádření. 
Tento postup je v rezortu využívaný a považujeme jej za přínosný, 
zejm. pro urychlení přípravy staveb. 

Akceptováno částečně 
Možnost předložení oznámení s náležitostmi 
přílohy č. 4 k ZPV, tedy náležitostmi 
dokumentace EIA, bude zachována.  
 
S ohledem na dosavadní velmi kontroverzní 
aplikaci § 7 odst. 7 ZPV však uznávání takového 
oznámení za dokumentaci EIA nebude možné. 
 
V případě záměrů kategorie I není nezbytné 
možnost uznávání oznámení za dokumentaci 
EIA zachovat, neboť je jisté, že záměr procesu 
EIA podléhá, a oznamovatel může rovnou 
předložit dokumentaci.  
 
V případě záměrů kategorie II není uznávání 
oznámení za dokumentaci EIA žádoucí (pokud 
oznámení skutečně splňuje požadavky na 
dokumentaci EIA, bude zpravidla vydán 
negativní závěr zjišťovacího řízení – pokud je 
potřeba v oznámení vybrané části dopracovat 
tak, aby uznáno být mohlo, pak se jedná o 
svébytné obcházení zákona, neboť takové 
oznámení by nemělo být za dokumentaci EIA 
uznáno a měla by být předložena dokumentace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



EIA, ve které budou požadavky odůvodněného 
písemného závěru zahrnuty). 
 
Upozorňujeme však na skutečnost, že jak 
možnost předložení oznámení s náležitostmi 
dokumentace EIA, tak možnost uznávání 
takového oznámení za dokumentaci EIA již byla 
vypuštěna i v návrhu koncepční novely 
stavebního zákona a souvisejících zákonů, která 
byla dne 25. 8. 2016 doporučena Legislativní 
radou vlády ke schválení vládě. Obě novely tak 
upravují tuto problematiku odlišně a nelze 
předvídat, jak se bude vyvíjet legislativní proces. 

§ 6 odst. 6 
MZe 188.  Z K bodu 25. (§ 6 odst. 6) 

Požadujeme doplnit správce povodí mezi subjekty, které obdrží 
oznámení s žádostí o vyjádření, a navrhujeme, aby ustanovení § 6 
odst. 6 znělo následovně: 
 
„(6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4, zveřejní 
jej příslušný úřad podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě 
informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a 
dotčeným územním samosprávným celkům a příslušnému správci 
povodí.“. 
 
Odůvodnění:  

Správci povodí pořizují plány dílčích povodí a spolupracují na 
plánech pro zvládání povodňových rizik. Nelze povolit záměr, který 
by negativně ovlivnil stav vodních útvarů.  
 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Vyjádření správce povodí ve zjišťovacím řízení je 
v praxi zpravidla opatřováno, není proto 
nezbytné měnit text zákona. V případě potřeby 
lze zajistit metodicky. 
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Tato připomínka je zásadní. 
KV kraj 189.  Z Zásadní připomínka: 

§ 6 odst. 6 – nahrazení slova „popřípadě“ slovem „nebo“ ve větě: 
Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě informaci o 
oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným 
územním samosprávným celkům. 
Nejednoznačný význam slova „popřípadě“, není jasné, zda se 
rozesílá celé oznámení, nebo stačí pouze informace o něm, 
v případě použití slova „nebo“ je to srozumitelnější. 
 
Návrh nového znění: 
„Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení nebo informaci o 
oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným 
územním samosprávným celkům.“ 

Vysvětleno 
Použití slova „nebo“ by znamenalo, že příslušný 
úřad provede výběr jedné ze dvou možností, tj. 
buď zaslání fyzické podoby oznámení, nebo 
pouze informace o něm, a pak ji rozešle 
uvedeným subjektům. Cílem ustanoví je však 
umožnit diverzifikovat formu rozeslání oznámení 
mezi jednotlivé subjekty (lze předpokládat, že 
zasílání informace o oznámení bude využívána 
především v případě dotčených orgánů, které 
nemají povinnost oznámení zveřejňovat ani 
umožnit veřejnosti do nich nahlížet, zatímco 
dotčeným územním samosprávným celkům 
budou spíše zasílány fyzické kopie) a jako 
vhodnější se tedy jeví použití slova „popřípadě“. 

Praha 190.  Z K bodu 25 - § 6 odst. 6 
Ve větě druhé požadujeme za slovo „popřípadě“ vložit slovo 
„pouze“. 
Je třeba, aby bylo jednoznačné, že postačí pouze zveřejnění této 
informace, tj. že se nejedná jen o možnost zasílat informaci spolu 
s oznámením. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Již nyní z citovaného ustanovení vyplývá, že 
postačí zaslání pouhé informace o oznámení, 
což plyne z použití slova „popřípadě“.  
Doplněním slova „pouze“ by nedošlo k dalšímu 
upřesnění. Naopak by vyloučilo možnost zaslat 
oznámení ve fyzické podobě a zároveň připojit i 
informaci o něm, což může být v některých 
případech rovněž žádoucí. 

Praha 191.  Z K bodu 25 - § 6 odst. 6 
Požadujeme zachovat dotčeným správním orgánům a 
samosprávám možnost vymínit si nebo dožádat zaslání listinné 
podoby. 
 
Požadujeme proto na konec navrhovaného znění § 6 odst. 6 doplnit 
větu: 

Neakceptováno - rozpor 
V souladu se zásadou hospodárnosti a procesní 
ekonomie je žádoucí redukovat množství 
fyzických kopií na případy, kde je opravdu 
nezbytné, aby bylo oznámení zasláno v listinné 
podobě, a to s ohledem na různorodost záměrů 
(rozsah, charakter, dotčené území atd.). 
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„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá oznamovatele do 7 dnů od doručení 
informace o oznámení, je mu oznamovatel povinen  
do 7 dnů zaslat oznámení v listinné podobě.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Lze předpokládat, že zasílání informace o 
oznámení bude využívána především v případě 
dotčených orgánů, které nemají povinnost 
oznámení zveřejňovat ani umožnit veřejnosti do 
nich nahlížet, zatímco dotčeným územním 
samosprávným celkům budou spíše zasílány 
fyzické kopie. Počet potřebných vyhotovení 
oznámení záměru stanoví příslušný úřad, který 
přihlédne k počtu dotčených územních 
samosprávných celků a rozsahu oznámení.  

SMS ČR 192.  Z Připomínka k ustanovením: bod 25 - §6 odst. 6; bod 34 - §8 odst. 
2; bod 62 - §10c odst. 2; bod 89 - §14 odst. 1; bod 93 - §14 odst. 4; 
bod 97 - §14b odst. 1 
Sdružení místních samospráv požaduje z důvodu potřebného 
zpřesnění stávajících procesů doplnit následující větu ve výše 
jmenovaných ustanoveních:  
„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá oznamovatele do 7 dnů od doručení 
informace o oznámení, je mu oznamovatel povinen do 7 dnů zaslat 
oznámení v listinné podobě.“ 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
V souladu se zásadou hospodárnosti a procesní 
ekonomie je žádoucí redukovat množství 
fyzických kopií na případy, kde je opravdu 
nezbytné, aby bylo oznámení zasláno v listinné 
podobě, a to s ohledem na různorodost záměrů 
(rozsah, charakter, dotčené území atd.). 
 
Lze předpokládat, že zasílání informace o 
oznámení bude využívána především v případě 
dotčených orgánů, které nemají povinnost 
oznámení zveřejňovat ani umožnit veřejnosti do 
nich nahlížet, zatímco dotčeným územním 
samosprávným celkům budou spíše zasílány 
fyzické kopie. Počet potřebných vyhotovení 
oznámení záměru stanoví příslušný úřad, který 
přihlédne k počtu dotčených územních 
samosprávných celků a rozsahu oznámení. V 
souladu se zásadou hospodárnosti a procesní 
ekonomie je žádoucí redukovat množství 
fyzických kopií na případy, kde je opravdu 
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nezbytné, aby bylo oznámení zasláno v listinné 
podobě, a to s ohledem na různorodost záměrů 
(rozsah, charakter, dotčené území atd.). 

St kraj 193.  D § 6 odst. 6 
Z nového znění ustanovení vypadla povinnost informovat (zasílat 
oznámení záměru ministerstvu) MŽP. 
Považuje se tedy MŽP za DO? 

Vysvětleno 
Nikoli. Povinnost zasílat kopii oznámení MŽP 
byla zrušena záměrně, neboť představuje 
nadbytečnou administrativní zátěž (všechna 
oznámení jsou dostupná v IS EIA).  
Požadavek na vypuštění této povinnosti vznesl 
Středočeský kraj jako připomínku k novele 
stavebního zákona a souvisejících zákonů (tj. 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a další související zákony) v rámci 
MPŘ, které se konalo ve dnech 22. 6. - 21. 7. 
2015). 

St kraj 194.  D § 6 odst. 6, 
§ 8 odst. 2, § 10c odst. 2 
Nejednotnost ve lhůtách pro rozesílání oznámení nebo 
dokumentace záměru a oznámení koncepce, lhůty jsou uvedeny 
odlišně ve dnech nebo pracovních dnech. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
V novele nedochází ke změnám lhůt. S ohledem 
na odlišnosti a rozsah předkládaných dokumentů 
jsou i nadále zachovány odlišné lhůty pro jejich 
rozeslání. 

§ 6 odst. 7 
MZe 195.  Z K bodu 26. (§ 6 odst. 7) 

Požadujeme, aby ustanovení § 6 odst. 7 znělo následovně: 
 
„(7) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány, dotčené územní 
samosprávné celky a příslušný správce povodí mohou zaslat 
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Vyjádření správce povodí ve zjišťovacím řízení je 
v praxi zpravidla opatřováno, není proto 
nezbytné měnit text zákona. V případě potřeby 
lze zajistit metodicky. 
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lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.“. 

Odůvodnění:  

Viz odůvodnění k předchozí připomínce. [k § 6 odst. 6] 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚV ČR - 
VÚV 

196.  D K § 6 odst. 7, § 10c odst. 3, § 10f odst. 5: Doporučujeme zachovat, 
že příslušný úřad k vyjádřením obdrženým po lhůtě nemusí, ale 
může přihlížet. 

Vysvětleno 
Doplněno na základě připomínek opakovaně 
vznášených již v rámci projednávání zákona č. 
39/2015 Sb. i novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015) a 
doporučení Legislativní rady vlády. 

Praha 197.  Z K bodu 26, 74 - § 6 odst. 7   
Požadujeme zachovat stávající právní úpravu, tj. že příslušný úřad 
k vyjádřením obdrženým po lhůtě „nemusí přihlížet“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Doplněno na základě připomínek opakovaně 
vznášených již v rámci projednávání zákona č. 
39/2015 Sb. i novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015) a 
doporučení Legislativní rady vlády. 

JČ kraj 198.  Z K § 6 odst. 7 
Došlo k prodloužení lhůty pro vyjádření k oznámení o 10 dnů bez 
současného prodloužení lhůty pro vydání závěru zjišťovacího řízení 
(§ 7 odst. 4). Vzhledem k tomu, že se nyní závěr zjišťovacího řízení 
ve většině případů vydává rozhodnutím, požadujeme odpovídající 
prodloužení lhůty pro vydání závěru § 7 odst. 4 na 55 dnů. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
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účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

JM kraj 199.  Z K bodu 26 - § 6 odst. 7 – s prodloužením lhůty pro uplatnění 
připomínek zásadně nesouhlasíme. 
Prodloužením lhůty pro uplatnění připomínek při zachování lhůty pro 
vydání závěru zjišťovacího řízení se příslušnému úřadu reálně 
zkracuje doba pro zpracování závěru zjišťovacího řízení, přičemž 
nároky na jeho zpracování se výrazně zvýšily (především nutností 
podrobného odůvodňování v případě vydávání rozhodnutí). 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

Zl kraj 200.  Z V § 6 odst. 7 nesouhlasíme s prodloužením lhůty pro vyjádření 
dotčených správních orgánů a veřejnosti z 20 dnů na 30 dnů. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
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Odůvodnění:  
Prodloužením lhůty k vyjádření dotčených správních orgánů a 
veřejnosti dochází ke zkrácení lhůty pro vydání rozhodnutí nebo 
závěru zjišťovacího řízení z 25 na 15 dnů. Toto zkrácení lhůty je pro 
příslušný úřad nepřijatelné z důvodů stále narůstajícího množství 
připomínek odborné veřejnosti a složitosti vyhodnocení a 
vypořádání těchto připomínek. 

prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

MSl kraj 201.  Z K bodu 26 - § 6 odst. 7 (resp. § 7 odst. 4) 
Navrhovaným bodem má dojít k prodloužení lhůty pro vyjádření se 
k oznámení záměru o 10 dnů (z 20 na 30). 
 
Požadujeme adekvátně prodloužit lhůtu podle § 7 odst. 4 věty první 
pro ukončení zjišťovacího řízení. Bez prodloužení lhůty pro vyřízení 
věci nebude mít příslušný úřad dostatek času na vypořádání 
obdržených vyjádření. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
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podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

Pl kraj 202.  Z Ke znění Čl. I. bodu 26. návrhu zákona - § 6 odst. 7 – KÚPK OŽP 
má za to, že je nadbytečné prodlužovat lhůtu pro vyjádření se 
k oznámení řízení z 20 na 30 dnů, a proto doporučuje tuto lhůtu 
neprodlužovat. Nicméně pokud by mělo být ustanovení § 6 odst. 7 
(resp. Čl. I. bod 26.) nezměněn, pak je dle názoru KÚPK OŽP 
nezbytné prodloužit i lhůtu pro vypořádání připomínek do 
odůvodněného závěru zjišťovacího řízení, čímž vzniká reálná 
možnost, že se úřady dostanou do potíží s dodržením zákonných 
lhůt pro vydání ZZŘ. KÚPK OŽP proto navrhuje novelizovat i 
ustanovení § 7 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a to tak, aby se adekvátně prodloužila lhůta pro ukončení 
ZŘ na 55 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení, a to 
z důvodu možných potíží s dodržením zákonných lhůt pro vydání 
ZZŘ v případě velkého počtu připomínek. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

St kraj 203.  Z § 6 odst. 7 
Nesouhlasíme s prodloužením lhůty. 
Bylo již předmětem připomínkového řízení k novele zákona č. 
39/2015 Sb., kdy došlo k prodloužení lhůty pro zjišťovací řízení 
(ZŘ). Lhůta pro vyjádření byla dostatečná, ale nebyl dostatečný čas 
pro zpracování závěru ZŘ s ohledem na časový prostoj doručení 
dokumentu a administrativní zátěž úřadů. Pokud tato lhůta vychází z 
Aarhuské úmluvy, pak prodloužení lhůty pro vyjádření a ponechání 
lhůty 45 dní pro vydání závěru ZŘ, vrací neuspokojivý stav před 
novelou č. 39/2015. 
Dále dochází k nesouladu s § 10c odst. 3, kde je ponechána lhůta 
20 dnů – požadujeme sjednotit). 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
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Návrh znění: 
 
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady orgány a 
dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné 
vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 30 dnů ode dne 
zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nemusí přihlížet nepřihlíží. 

zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

§ 7 odst. 3 
ÚV ČR - 
VÚV 

204.  D K § 7 odst. 3: Doporučujeme upřesnit větu první tak, aby bylo jasné, 
kdo zjišťovací řízení zahajuje. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Příslušnost k provedení zjišťovacího řízení je 
stanovena v § 21 a 22 ZPV a není tudíž nutné 
výslovně uvádět, kdo zjišťovací řízení zahajuje. 

§ 7 odst. 4 a 5 
Pl kraj 205.  D Ke znění Čl. I. bodu 29. návrhu zákona - § 7 odst. 4 – není nutné 

zasílat závěr zjišťovacího řízení DÚSC a DOOS, neboť nemají 
právo na odvolání proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Text 
dokumentu si mohou vyhledat na IS EIA (identifikační kód je jim 
znám při zveřejnění oznámení). 

Vysvětleno 
Závěr zjišťovacího řízení se uvedeným 
subjektům zasílá pro informaci, v případě 
dotčených územních samosprávných celků 
rovněž za účelem jejich zveřejnění na úředních 
deskách podle § 16 odst. 2 ZPV. 

Kraj Vys 206.  Z Připomínka k Čl. I bodu 29: 
Navrhujeme v § 7 odst. 4 nahradit číslo „45“ číslem „55“. 
V souvislosti se změnou lhůty pro vyjádření k oznámení nově do 30 
dnů místo původních 20 dnů od zveřejnění informace o oznámení 
navrhujeme příslušnému úřadu přiměřeně prodloužit lhůtu pro 
vydání závěru zjišťovacího řízení, a to o 10 dnů, tedy na 55 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
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další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

St kraj 207.  Z § 7 odst. 4 
Nesouhlasíme s ponecháním lhůty pro závěr ZŘ. Při prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení záměru dojde ke zkrácení lhůty pro 
uzavření zjišťovacího řízení a pro vydání závěru ZŘ. 
Bylo již předmětem připomínkového řízení k novele zákona č. 
39/2015 Sb. 
 
V případě prodloužení lhůty pro vyjádření na 30 dní (viz předchozí 
připomínka k § 6 odst. 7) požadujeme prodloužit lhůtu pro vydání 
závěru ZŘ ze 45 dnů na min. 50 dní (viz § 10c, požadujeme 
sjednotit). 
 
U zasílání rozhodnutí požadujeme vypustit DO, neboť je vše 
v informačním systému CENIA. 
 
Návrh znění: 
 
Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45  50 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Odůvodněný 
písemný závěr neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli a 
zveřejní jej podle § 16. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně 
zašle příslušný úřad oznamovateli, a dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejní jej 
podle § 16. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyjádření k oznámení byla 
prodloužena za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů. 
K prodloužení lhůty pro vydání zjišťovacího 
řízení došlo již zákonem č. 39/2015 Sb., a to 
z 30 na 45 dní. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro vyjádření k oznámení neodůvodňuje 
další prodloužení lhůty pro vydání závěru 
zjišťovacího řízení, neboť následujících 15 dnů 
lze považovat za dostatečnou dobu, ve které lze 
závěr zjišťovacího řízení vydat, a to i s ohledem 
na vypuštění možnosti přihlížet k opožděně 
podaným vyjádřením (viz § 6 odst. 7 poslední 
věta). 

MPO 208.  Z K § 7 odst. 5 (pozn. ve skutečnosti k odstavci 4) Vysvětleno 
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Požadujeme zkrátit lhůtu pro zjišťovací řízení přeformulováním 
textu: Zjišťovací řízení ukončí úřad nejdéle do 45 30 dnů ode dne… 

Odůvodnění: Při načtení všech lhůt je neúměrně dlouhá doba 
povolovacího řízení pro zahájení realizace záměru. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro vyjádření 
k oznámení byla za účelem sjednocení lhůt a 
dosažení souladu s požadavky mezinárodního a 
unijního práva (Aarhuská úmluva, směrnice EIA), 
které za adekvátní délku lhůty pro zajištění 
účinné účasti veřejnosti považují 30 dnů, 
prodloužena na 30 dnů, nelze stanovit lhůtu pro 
vydání závěru zjišťovacího řízení o stejné délce, 
neboť příslušný úřad musí mít dostatek času na 
to obdržená vyjádření zohlednit. 

MV 209.  D K čl. I bodům 29 a 30 – k § 7 odst. 4 a 5: 
Podle odstavce 4 zašle příslušný úřad vymezeným subjektům 
„závěr“ zjišťovacího řízení. Nicméně v odstavci 5 se hovoří o 
„odůvodněném písemném závěru“, proto doporučujeme používanou 
terminologii sjednotit. 

Vysvětleno 
Závěr zjišťovacího řízení je obecný pojem, 
kterým jsou označovány jeho dvě odlišné formy, 
a to forma odůvodněného písemného závěru 
(úkon podle části čtvrté SŘ) a forma rozhodnutí. 

MMR 210.  Z K bodu 30 -  § 7 odst. 5  
Z textu uvedeného ustanovení není jasné, jaký má následovat 
postup poté, kdy odůvodněný písemný závěr pozbude platnosti. 
Požadujeme tuto problematiku v textu zákona upravit.  

Odůvodnění: Připomínka směřuje k objasnění procesů vyplývajících 
z návrhu novely. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
 

MMR 211.  D K bodu 30 -  § 7 odst. 5  
Ke zvýšení právní jistoty a snížení administrativní zátěže 
doporučujeme prodloužit lhůtu uvedenou v § 7 odst. 5 na pět let, tj. 
na stejnou dobu, po kterou je platné závazné stanovisko (§ 9a odst. 
4). 

Akceptováno jinak 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
 

MD 212.  D K čl. I, bodu 30 (§ 7 odst. 5) 
Navrhované doplnění poslední věty považujeme za nadbytečné a 
jdoucí nad rámec požadavků směrnice. Odůvodněný písemný závěr 
je konstatováním, že je třeba zpracovat dokumentaci EIA, která se 

Akceptováno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
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dle novelizovaného znění § 8 odst. 1 vždy zpracovává se 
zohledněním aktuálního stavu životního prostředí, a navíc může být 
dokumentace EIA dle § 6 odst. 5 předložena rovnou namísto 
oznámení. Navrhované omezení lhůty platnosti odůvodněného 
písemného závěru je tak nadbytečné. 

MPO 213.  Z K § 7 odst. 5 
Požadujeme vypustit omezení platnosti odůvodněného písemného 
závěru. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která s explicitním 
omezením platnosti nepočítá. Obavy o zajištění aktuálnosti 
dokumentace EIA jsou ve vazbě na povinnost ji zpracovávat 
v souladu s § 8 odst. 1 části poslední věty za středníkem liché. 
Doplnění ustanovení v § 7 odst. 5 postrádá smysl i ve vazbě na 
skutečnost, že lze předložit rovnou dokumentaci EIA. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
 

SPČR 214.  Z K § 7 odst. 5 
Požadujeme vypustit omezení platnosti odůvodněného písemného 
závěru. 

Odůvodnění: 

Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která s explicitním 
omezením platnosti nepočítá. Obavy o zajištění aktuálnosti 
dokumentace EIA jsou ve vazbě na povinnost ji zpracovávat v 
souladu s § 8 odst. 1 části poslední věty za středníkem liché. 
Doplnění ustanovení v § 7 odst. 5 postrádá smysl i ve vazbě na 
skutečnost, že lze předložit rovnou dokumentaci EIA. 

Akceptováno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
 

HKČR 214x Z K § 7 odst. 5 
Požadujeme vypustit omezení platnosti odůvodněného písemného 
závěru. 

Akceptováno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
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Odůvodnění: 

Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která s explicitním 
omezením platnosti nepočítá. Obavy o zajištění aktuálnosti 
dokumentace EIA jsou ve vazbě na povinnost ji zpracovávat v 
souladu s § 8 odst. 1 části poslední věty za středníkem liché. 
Doplnění ustanovení v § 7 odst. 5 postrádá smysl i ve vazbě na 
skutečnost, že lze předložit rovnou dokumentaci EIA. 

KZPS 215.  D K § 7 odst. 5 a § 8 odst. 5 
Navrhujeme odstranit novou fixní tříletou lhůtu pro předložení a 
opakované předložení dokumentace. Potřeba lhůty nevyplývá ze 
směrnice, jedná se o další omezení, které jde nad její rámec. 

Akceptováno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
 

ČBÚ 216.  Z 
↓ 
D 

K bodu 30 
ČBÚ navrhuje novelizační bod 30 návrhu zákona zrušit. 

Odůvodnění: Podle čl. 5  odst. 1 revidované směrnice EIA „Pokud je 
vydáno stanovisko podle odstavce 2, musí být dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí založena na tomto stanovisku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro učinění 
odůvodněného závěru o významných vlivech záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky a metody posuzování“. 
Citovaný článek směrnice (který je podle rozdílové tabulky 
novelizačním bodem 30 transponován) omezuje informace, které 
má dokumentace obsahovat pouze na ty, které jsou nezbytné pro 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí, resp. informace, které 
lze s ohledem na současné poznatky a metody posuzování důvodně 
požadovat. Cílem předmětného článku směrnice je omezit 
požadavky příslušného správního orgánu (aby takový orgán 
nepožadoval informace, které s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování důvodně požadovat nemůže), nikoliv, jak je 
předloženým materiálem navrhováno časově omezit platnost 
písemného závěru. Uvedený požadavek směrnice je promítnut do 
novelizačního bodu 33 návrhu zákona. Aktuálnost dokumentace 

Akceptováno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
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může orgán EIA posoudit v rámci potvrzujícího závazného 
stanoviska a následně v navazujícím řízení jako dotčený orgán 
podle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČKAIT 217.  Z K § 7 odst. 5  
Návrh změny: 

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 má být 
posuzován podle tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný 
závěr rozhodnutí obsahující 

Odůvodnění: 

Je nutno zavést rovnost účastníků řízení, při neposuzování záměru 
dle odst. 6 se může veřejnost odvolat, je nutno to stranám umožnit i 
při postupu dle odstavce 5. 

+ k § 8 odst. 5 

Návrh změny: 

odůvodněného písemného závěru rozhodnutí  

Odůvodnění: 

Změna vyvolaná navrhovanou změnou §7(5). 

Vysvětleno 
Zatímco oznamovateli unijní a mezinárodní 
právo žádnou speciální ochranu nepřiznává, 
dotčená veřejnost musí mít možnost včasné a 
účinné ochrany proti nezákonnému rozhodnutí, 
na základě kterého by mohl být v rozporu s 
právními předpisy záměr realizován. Možnost 
dotčené veřejnosti napadnout negativní závěr 
zjišťovacího řízení byla zavedena za účelem 
naplnění tohoto požadavku a zároveň za účelem 
včasného vyřešení otázky, zdali záměr spadá do 
rámce směrnice EIA, a to ještě před samotným 
zahájením povolovacího procesu, čímž byla i 
zvýšena právní jistota oznamovatele.  
 
Mezi negativním závěrem zjišťovacího řízení ve 
formě rozhodnutí a odůvodněným písemným 
závěrem je však podstatný rozdíl. Zatímco závěr 
zjišťovacího řízení ve formě rozhodnutí má čistě 
screeningovou povahu (tedy jeho předmětem je 
pouze konstatování, že záměr nepodléhá 
procesu EIA), může mít odůvodněný písemný 
závěr dvojí povahu, a to buď čistě scopingovou, 
nebo „kombinovanou“ screeningovou a 
scopingovou. V případě čistě scopingového 
odůvodněného závěru, který stanoví výlučně 
požadavky na dokumentaci EIA, není možnost 
odvolání na místě. Odvolání lze teoreticky 
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uvažovat pouze u „kombinovaného“ 
odůvodněného písemného závěru, avšak tam by 
bylo nutno omezit možnost odvolání pouze na 
výrok, který se týká otázky, zdali má záměr být 
posuzován či nikoli, nebo by bylo potřeba oba 
instituty oddělit. Tyto otázky však již byly 
diskutovány v průběhu projednávání jak zákona 
č. 39/2015 Sb., který nabyl účinnosti 15. 3. 2015, 
tak v rámci nyní projednávané novely stavebního 
zákona a souvisejících zákonů (tj. návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
další související zákony se závěrem, že taková 
úprava není žádoucí. 

ČKA 218.  Z K § 7 odst. 5 
Navrhujeme, aby namísto „písemného závěru“ vydával příslušný 
úřad rozhodnutí, proti kterému bude možné uplatnit opravný 
prostředek. 

Návrh textu: „Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle 
odstavce 2 má být posuzován podle tohoto zákona, vydá o tom 
odůvodněný písemný závěr rozhodnutí obsahující….“ 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že uvedeným „písemným závěrem“ 
je závažně zasaženo do právní sféry účastníka, požadujeme za 
nutné, aby mu bylo umožněno užití opravného prostředku, čehož lze 
dosáhnout pouze, bude-li se ve věci vydávat správní rozhodnutí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Zatímco oznamovateli unijní a mezinárodní 
právo žádnou speciální ochranu nepřiznává, 
dotčená veřejnost musí mít možnost včasné a 
účinné ochrany proti nezákonnému rozhodnutí, 
na základě kterého by mohl být v rozporu s 
právními předpisy záměr realizován. Možnost 
dotčené veřejnosti napadnout negativní závěr 
zjišťovacího řízení byla zavedena za účelem 
naplnění tohoto požadavku a zároveň za účelem 
včasného vyřešení otázky, zdali záměr spadá do 
rámce směrnice EIA, a to ještě před samotným 
zahájením povolovacího procesu, čímž byla i 
zvýšena právní jistota oznamovatele.  
 
Mezi negativním závěrem zjišťovacího řízení ve 
formě rozhodnutí a odůvodněným písemným 
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závěrem je však podstatný rozdíl. Zatímco závěr 
zjišťovacího řízení ve formě rozhodnutí má čistě 
screeningovou povahu (tedy jeho předmětem je 
pouze konstatování, že záměr nepodléhá 
procesu EIA), může mít odůvodněný písemný 
závěr dvojí povahu, a to buď čistě scopingovou, 
nebo „kombinovanou“ screeningovou a 
scopingovou. V případě čistě scopingového 
odůvodněného závěru, který stanoví výlučně 
požadavky na dokumentaci EIA, není možnost 
odvolání na místě. Odvolání lze teoreticky 
uvažovat pouze u „kombinovaného“ 
odůvodněného písemného závěru, avšak tam by 
bylo nutno omezit možnost odvolání pouze na 
výrok, který se týká otázky, zdali má záměr být 
posuzován či nikoli, nebo by bylo potřeba oba 
instituty oddělit. Tyto otázky však již byly 
diskutovány v průběhu projednávání jak zákona 
č. 39/2015 Sb., který nabyl účinnosti 15. 3. 2015, 
tak v rámci nyní projednávané novely stavebního 
zákona a souvisejících zákonů (tj. návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
další související zákony se závěrem, že taková 
úprava není žádoucí. 

§ 7 odst. 6 
MMR 219.  Z K § 7 odst. 6  - nad rámec novely 

Žádáme analogicky k § 7 odst. 5 doplnit lhůtu platnosti rozhodnutí. 

Odůvodnění: Argumentaci předkladatele k § 7 odst. 5 je potřeba 
vztáhnout i na § 7 odst. 6 a doplnit do zákona lhůtu, po jejímž 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
V případě pochybností o aktuálnosti negativního 
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uplynutí rozhodnutí o tom, že předmětný záměr nebude posuzován, 
pozbývá platnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

závěru zjišťovacího řízení si správní orgán 
vedoucí navazující řízení může vyžádat 
vyjádření příslušného úřadu (v praxi se tomu tak 
již děje). 
Časové omezení platnosti negativního závěru 
zjišťovacího řízení bylo rovněž uvažováno, avšak 
bylo by nutné – obdobně jako v případě platnosti 
stanoviska EIA -  stanovit okamžik, ke kterému 
musí být závěr zjišťovacího řízení platný, a 
umožnit jeho prodlužování, což by bylo spojeno 
s další administrativní zátěží. Revidovaná 
směrnice EIA navíc nepožaduje, aby byl 
obdobný požadavek ve vnitrostátní právní 
úpravě zakotven, a úprava by tak šla nad rámec 
směrnice EIA tam, kde to není nezbytné. 

Praha 220.  Z Nad rámec návrhu - k § 7 odst. 6 
V § 7 odst. 6 požadujeme omezit platnost rozhodnutí podle tohoto 
ustanovení. 
Důvodem je požadavek na sjednocení právní úpravy. V území může 
v průběhu času docházet ke změnám a nevidíme důvod, proč by 
platnost rozhodnutí, že záměr nebo jeho změna nebudou 
posuzovány, měla být bez jakéhokoliv časového omezení. Nabízí se 
tedy sjednocení s úpravou platnosti stanoviska EIA (5 let) 
s možností podat žádost o prodloužení platnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
V případě pochybností o aktuálnosti negativního 
závěru zjišťovacího řízení si správní orgán 
vedoucí navazující řízení může vyžádat 
vyjádření příslušného úřadu (v praxi se tomu tak 
již děje). 
Časové omezení platnosti negativního závěru 
zjišťovacího řízení bylo rovněž uvažováno, avšak 
bylo by nutné – obdobně jako v případě platnosti 
stanoviska EIA -  stanovit okamžik, ke kterému 
musí být závěr zjišťovacího řízení platný, a 
umožnit jeho prodlužování, což by bylo spojeno 
s další administrativní zátěží. Revidovaná 
směrnice EIA navíc nepožaduje, aby byl 
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obdobný požadavek ve vnitrostátní právní 
úpravě zakotven, a úprava by tak šla nad rámec 
směrnice EIA tam, kde to není nezbytné. 

Lb kraj 221.  Z § 7 odst. 6 – domníváme se, že by bylo vhodné omezit též platnost 
rozhodnutí, neboť může dojít ke změnám záměru, které mění 
významnost jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví. Nastavit stejně jako u 
platnosti závazného stanoviska EIA – zásadní připomínka  
 

Vysvětleno 
Navrhované omezení platnosti odůvodněného 
písemného závěru bude vypuštěno. 
Pokud dojde ke změně záměru, již se nejedná o 
záměr, ke kterému byl závěr zjišťovacího řízení 
vydán. Je úkolem povolujícího orgánu ověřit, že 
záměr, který mu byl předložen, se shoduje se 
záměrem, ke kterému byl závěr zjišťovacího 
řízení vydán, a pokud tomu tak není, vyzvat 
žadatele k předložení nového závěru 
zjišťovacího řízení, popř. vyjádření příslušného 
úřadu, že změna záměru nepodléhá 
zjišťovacímu řízení. 
V případě pochybností o aktuálnosti negativního 
závěru zjišťovacího řízení si správní orgán 
vedoucí navazující řízení může vyžádat 
vyjádření příslušného úřadu (v praxi se tomu tak 
již děje). 

MD 222.  Z K § 7 odst. 6 
Požadujeme metodicky upravit, aby rozhodnutí o tom, že u záměru 
nebo jeho změny nebude provedeno posouzení jeho vlivů na životní 
prostředí, vydané v závěru zjišťovacího řízení obsahovalo 
dostatečné odůvodnění ve smyslu přílohy III směrnice EIA. Absence 
řádného odůvodnění přináší komplikace v dalších postupech, zejm. 
u záměrů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. 

Vysvětleno 
Požadavek na náležité odůvodnění vyplývá 
jednak z formy závěru zjišťovacího řízení, kterou 
je rozhodnutí (viz § 68 odst. 3 správního řádu), 
jinak z výslovných požadavků ustanovení § 7 
odst. 6 ZPV, které odkazuje na vybrané části 
oznámení a rovněž na zásady pro zjišťovací 
řízení uvedené v příloze č. 2 k ZPV, která 
transponuje přílohu č. III směrnice EIA. Pokud 
závěr zjišťovacího řízení nemá tyto náležitosti, 
jedná se o pochybení úřadu, který jej vydal. 
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Lb kraj 223.  Z § 7 - dle § 7 odst. 6 je proti „negativnímu rozhodnutí“ možno podat 
odvolání jako řádný opravný prostředek. Žaloba dle § 7 odst. 9 a 10 
by se proto podávala proti rozhodnutí v opravném řízení, tedy 
rozhodnutí odvolacího orgánu, nikoli proti rozhodnutí ve zjišťovacím 
řízení. Obdobně § 9d odst. 1 a 2 – zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
Popsaný princip je v souladu s právní úpravou 
správního soudnictví v České republice, podle 
které lze podat žalobu proti rozhodnutí až poté, 
co byly vyčerpány řádné opravné prostředky. 

MSl kraj 224.  Z K § 7 odst. 6 
V rámci předmětné novely je žádoucí umožnit odvolat se 
proti rozhodnutí o neposuzování záměru také dotčené obci. 
 
Obec navenek zastupuje zájmy občanů a měla by mít stejnou 
možnost se odvolat jako dotčená veřejnost. Dotčená obec má 
postavení účastníka řízení a nerovnost v možnosti uplatnění 
řádného opravného prostředku, tj. odvolání, je nedůvodná. V praxi 
se setkáváme především s odvoláními dotčených obcí, byť jsou tato 
zamítána jako nepřípustná. 

Vysvětleno 
Revidovaná směrnice EIA požaduje přiznat 
právo na soudní přezkum pouze dotčené 
veřejnosti, nikoli jiným subjektům (viz čl. 11). 
Úprava by tak šla nad rámec směrnice EIA tam, 
kde to není nezbytné. Na rozdíl od dotčené 
veřejnosti má dotčená obec navíc zpravidla 
možnost účasti v následných povolovacích 
řízeních. 

MZV 225.  D K § 7 odst. 5 a 6:  
MZV doporučuje zvážit změnu formulace předmětných odstavců 
tak, aby text  „a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení 
zásad ...“ byl nahrazen textem “a hlavní důvody, kterými se 
příslušný úřad řídil při hodnocení zásad……”. 
 
Odůvodnění: 
Čl. 4 odst. 5 směrnice vyžaduje uvedení „hlavních důvodů“, což je 
konkrétnější pojem. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Jedná se o formulaci obdobnou k § 68 odst. 3 
správního řádu: 
„(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku 
nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho 
vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 
a informace o tom, jak se správní orgán 
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 
jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“. 

§ 7 odst. 7 
MPO 226.  Z K § 7 odst. 7 

Požadujeme předmětné ustanovení vypustit. 
Akceptováno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
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Odůvodnění: 
Předchozí ani stávající směrnice EIA nepožaduje po oznamovateli 
zpracování variant, které by nezvažoval. Stávající znění § 7 odst. 8 
zákona EIA jde nad rámec těchto požadavků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Příslušný úřad má pouze možnost (tedy 
v případě, že dojde k závěru, že je to žádoucí) 
oznamovateli navrhnout zpracování variant – 
tento návrh není pro oznamovatele nikterak 
závazný, nejedná se o povinnost, kterou by měl 
oznamovatel splnit. Pokud by mělo být účelem 
ustanovení oznamovatele ke zpracování varianty 
zavázat, bezpochyby by bylo užito jiného výrazu, 
např. „uložit“ nebo „nařídit“. Účelem tohoto 
ustanovení je uvážit další možnost řešení, která 
se může ukázat jako příznivější z hlediska 
ochrany životního prostředí, a přispět tak 
k dosažení cílů unijního práva, mezi které 
bezpochyby patří i zajištění vysoké ochrany 
životního prostředí. Není vyloučeno, že navržená 
varianta, která může být doporučena i ze strany 
dotčených orgánů, bude výhodnější i pro 
oznamovatele. 
V  novele zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, která je součástí tzv. koncepční novely 
stavebního zákona a dalších zvláštních zákonů 
(schválena vládou dne 21. 9. 2016) je uplatnění 
této možnosti vyloučeno pro případy stavebních 
záměrů, které budou povolovány v integrovaném 
modelu (tedy v územním nebo společném 
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, jejichž součástí bude i 
proces EIA). 
Za účelem sjednocení právní úpravy bude 
ustanovení vypuštěno. 

SPČR 227.  Z K § 7 odst. 7 
Navrhujeme předmětné ustanovení vypustit. 

Akceptováno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
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Odůvodnění: 
Předchozí ani stávající směrnice EIA nepožaduje po oznamovateli 
zpracování variant, které by nezvažoval. Stávající znění § 7 odst. 7 
zákona EIA jde nad rámec těchto požadavků. 

Příslušný úřad má pouze možnost (tedy 
v případě, že dojde k závěru, že je to žádoucí) 
oznamovateli navrhnout zpracování variant – 
tento návrh není pro oznamovatele nikterak 
závazný, nejedná se o povinnost, kterou by měl 
oznamovatel splnit. Pokud by mělo být účelem 
ustanovení oznamovatele ke zpracování varianty 
zavázat, bezpochyby by bylo užito jiného výrazu, 
např. „uložit“ nebo „nařídit“. Účelem tohoto 
ustanovení je uvážit další možnost řešení, která 
se může ukázat jako příznivější z hlediska 
ochrany životního prostředí, a přispět tak 
k dosažení cílů unijního práva, mezi které 
bezpochyby patří i zajištění vysoké ochrany 
životního prostředí. Není vyloučeno, že navržená 
varianta, která může být doporučena i ze strany 
dotčených orgánů, bude výhodnější i pro 
oznamovatele. 
V  novele zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, která je součástí tzv. koncepční novely 
stavebního zákona a dalších zvláštních zákonů 
(schválena vládou dne 21. 9. 2016) je uplatnění 
této možnosti vyloučeno pro případy stavebních 
záměrů, které budou povolovány v integrovaném 
modelu (tedy v územním nebo společném 
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, jejichž součástí bude i 
proces EIA). 
Za účelem sjednocení právní úpravy bude 
ustanovení vypuštěno. 

HK ČR 228.  Z Připomínka k nově přečíslovanému § 7 odst. 7 
Požadujeme předmětné ustanovení vypustit. 

Akceptováno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
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Odůvodnění: 

Předchozí ani stávající směrnice EIA nepožaduje po oznamovateli 
zpracování variant, které by nezvažoval. Stávající znění § 7 odst. 7 
zákona EIA jde nad rámec těchto požadavků. 

Příslušný úřad má pouze možnost (tedy 
v případě, že dojde k závěru, že je to žádoucí) 
oznamovateli navrhnout zpracování variant – 
tento návrh není pro oznamovatele nikterak 
závazný, nejedná se o povinnost, kterou by měl 
oznamovatel splnit. Pokud by mělo být účelem 
ustanovení oznamovatele ke zpracování varianty 
zavázat, bezpochyby by bylo užito jiného výrazu, 
např. „uložit“ nebo „nařídit“. Účelem tohoto 
ustanovení je uvážit další možnost řešení, která 
se může ukázat jako příznivější z hlediska 
ochrany životního prostředí, a přispět tak 
k dosažení cílů unijního práva, mezi které 
bezpochyby patří i zajištění vysoké ochrany 
životního prostředí. Není vyloučeno, že navržená 
varianta, která může být doporučena i ze strany 
dotčených orgánů, bude výhodnější i pro 
oznamovatele. 
V  novele zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, která je součástí tzv. koncepční novely 
stavebního zákona a dalších zvláštních zákonů 
(schválena vládou dne 21. 9. 2016) je uplatnění 
této možnosti vyloučeno pro případy stavebních 
záměrů, které budou povolovány v integrovaném 
modelu (tedy v územním nebo společném 
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, jejichž součástí bude i 
proces EIA). 
Za účelem sjednocení právní úpravy bude 
ustanovení vypuštěno. 

MD 229.  Z K § 7 odst. 7 (dosavadní odst. 8) 
Požadujeme vypuštění tohoto odstavce bez náhrady, neboť toto 

Akceptováno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
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ustanovení jde nad rámec transponované směrnice a zavdává 
příslušnému úřadu EIA kompetence, které mu dle směrnice 
nepřísluší. Zkušenosti resortních investorských organizací MD 
z nedávné minulosti ukazují na značné zneužívání tohoto 
ustanovení ze strany příslušných úřadů EIA, kdy bylo mnohdy 
požadováno prověření zcela absurdních a technicky obtížně 
realizovatelných resp. nerealizovatelných variant záměru. 
S ohledem na mnohá jiná komplikovaná ustanovení zakládající 
nové povinnosti, která byla postupem času do zákona č. 100/2001 
Sb. implementována, považujeme za nutné provést v rámci 
transpozice i změny, které situaci v přípravě staveb resortním 
investorským organizacím alespoň trochu usnadní, resp. eliminují 
možnost opakování výše popsaného přístupu příslušných úřadů 
v budoucnu. 

Příslušný úřad má pouze možnost (tedy 
v případě, že dojde k závěru, že je to žádoucí) 
oznamovateli navrhnout zpracování variant – 
tento návrh není pro oznamovatele nikterak 
závazný, nejedná se o povinnost, kterou by měl 
oznamovatel splnit. Pokud by mělo být účelem 
ustanovení oznamovatele ke zpracování varianty 
zavázat, bezpochyby by bylo užito jiného výrazu, 
např. „uložit“ nebo „nařídit“. Účelem tohoto 
ustanovení je uvážit další možnost řešení, která 
se může ukázat jako příznivější z hlediska 
ochrany životního prostředí, a přispět tak 
k dosažení cílů unijního práva, mezi které 
bezpochyby patří i zajištění vysoké ochrany 
životního prostředí. Není vyloučeno, že navržená 
varianta, která může být doporučena i ze strany 
dotčených orgánů, bude výhodnější i pro 
oznamovatele. 
V  novele zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, která je součástí tzv. koncepční novely 
stavebního zákona a dalších zvláštních zákonů 
(schválena vládou dne 21. 9. 2016) je uplatnění 
této možnosti vyloučeno pro případy stavebních 
záměrů, které budou povolovány v integrovaném 
modelu (tedy v územním nebo společném 
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, jejichž součástí bude i 
proces EIA). 
Pokud v minulosti docházelo k vynucování 
variant navržených ze strany příslušného úřadu, 
jednalo se o postup, který neměl v zákoně oporu. 
Za účelem sjednocení právní úpravy bude 
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ustanovení nicméně vypuštěno. 
§ 7 odst. 8 
ÚV ČR - 
VÚV 

230.  D K § 7 odst. 8: Doporučujeme vyškrtnout část věty: „….napadat 
procesní zákonnost tohoto rozhodnutí.“ Tato možnost dle praxe 
umožňuje řetězení šikanózního napadání záměru. 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Možnost dotčené veřejnosti napadat jak 
hmotnou, tak procesní zákonnost je výslovně 
zakotvena v čl. 11 odst. 2 revidované směrnice 
EIA. 

KZPS 231.  D Navrhujeme vypuštění stávající možnost úřadu navrhovat 
zpracování variant řešení záměru. Požadavek jde nad rámec 
směrnice a zvyšuje administrativní náročnost procesu. 

Akceptováno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Příslušný úřad má pouze možnost (tedy 
v případě, že dojde k závěru, že je to žádoucí) 
oznamovateli navrhnout zpracování variant – 
tento návrh není pro oznamovatele nikterak 
závazný, nejedná se o povinnost, kterou by měl 
oznamovatel splnit. Účelem této možnosti je 
uvážit další možnost řešení, která je z hlediska 
ochrany životního prostředí příznivější, a přispět 
tak k dosažení cílů unijního práva, mezi které 
bezpochyby patří i zajištění vysoké ochrany 
životního prostředí. Není vyloučeno, že navržená 
varianta, která může být doporučena i ze strany 
dotčených orgánů, bude výhodnější i pro 
oznamovatele. 
V  novele zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, která je součástí tzv. koncepční novely 
stavebního zákona a dalších zvláštních zákonů 
(schválena vládou dne 21. 9. 2016) je uplatnění 
této možnosti vyloučeno pro případy stavebních 
záměrů, které budou povolovány v integrovaném 
modelu (tedy v územním nebo společném 
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů 
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na životní prostředí, jejichž součástí bude i 
proces EIA). 
Za účelem sjednocení právní úpravy bude 
ustanovení vypuštěno. 

§ 8 odst. 1 
ÚV ČR - 
VÚV 

232.  D K § 8 odst. 1: Doporučujeme vyloučit ze zákona (obecně) posloupné 
odkazy na předchozí paragrafy. Znejišťuje to právní povědomí a 
ochromuje praxi. 

Vysvětleno 
Vzhledem k podobě právní úpravy obsažené 
v zákoně č. 100/2001 Sb. by k odstranění 
takových odkazů bylo nezbytné provést 
komplexní úpravu, která přesahuje rámec 
předložené novely. 

ČBÚ 233.  Z K bodu 37 
ČBÚ navrhuje novelizační bod 33 návrhu zákona zrušit. 

Odůvodnění: Předložení oznámení záměru orgánu EIA je podáním 
ve smyslu § 37 správního řádu. Správní řád ve svém § 39 odst. 1 
upravuje způsob stanovení lhůty k provedení úkonu  
a v § 39 odst. 2 pak možnost prodloužení této lhůty. Úkonem, na 
nějž je možné cit. ustanovení správního řádu použít, je nepochybně 
opětovné předložení dokumentace podle § 8 odst. 5 zákona EIA. 
Z tohoto důvodu je zcela nedůvodné uvedenou otázku řešit v návrhu 
zákona a lhůtu navíc limitovat 3 roky pro opětovné předložení 
(rychlost přepracování dokumentace navíc nezávisí primárně na vůli 
oznamovatele, ale na příslušném orgánu EIA, resp. rozsahu  
a obsahu vyjádření k dokumentaci, posudku ad.). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Správní řád je obecnou právní úpravou, k níž je 
zákon č. 100/2001 Sb. lex specialis. Aplikaci § 
39 správního řádu, podle které by příslušný úřad 
mohl stanovit lhůtu pro předložení dokumentace, 
nepovažujeme za vhodnou. 

Lb kraj 234.  Z Bod 33 - § 8 odst. 1 - doplnit do poslední věty za slova „podle 
příslušných právních předpisů“ „a s přihlédnutím k nejlepším 
dostupným technikám a technologiím“- zásadní připomínka 

 
Odůvodnění:  
Proces posuzování se tak zaměří i na relativní dopady zvolené 

Vysvětleno 
Požadavek je již obsažen v navrhovaném znění 
přílohy č. 4 k zákonu (část B, kapitola I. bod 6). 
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technologie vzhledem k alternativním řešením a tedy i na celkovou 
vyspělost a aktuálnost záměru. Úprava je zároveň ve shodě 
s výhledově plánovanými změnami v legislativě. 

Pl kraj 235.  Z Ke znění Čl. I. bodu 32. návrhu zákona - § 8 odst. 1 – nebude 
možné upustit od zveřejňování elektronické podoby mapových, 
obrazových nebo grafických příloh dokumentace. Vzniká tak otázka, 
zda je na tuto situaci IS EIA připraven a zda je velikost schránky 
dostatečně veliká, aby pojala takové množství dat (velikost souborů 
může dosahovat i stovek MB). 

Vysvětleno 
V praxi již dnes dochází ke zveřejňování 
dokumentací EIA včetně všech jejich mapových, 
obrazových nebo grafických příloh.  

St kraj 236.  Z § 8 odst. 1 
Požadujeme upravit krkolomný slovosled první věty. 
Nesedí s důvodovou zprávou, která údajně upřesňuje formu, ve 
které má být předloženo dokumentace (také oznámení). Naopak 
tato formulace je zmatečná a stále nejednoznačná. 
 
Návrh znění: 
 
Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel zpracování 
dokumentace na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 
odst. 7 a odůvodněného písemného závěru, osobou k tomu 
oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu vyhotovení 
dohodnutém s příslušným úřadem a v elektronické podobě. … 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
nově znít: 
„Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí 
oznamovatel na základě oznámení, vyjádření 
k oznámení podle § 6 odst. 7 a odůvodněného 
písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování 
dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle 
§ 19, a to v listinné podobě v počtu vyhotovení 
dohodnutém s příslušným úřadem a 
v elektronické podobě. 

ČKA 237.  Z K § 8 odst. 1 
Návrh textu: „/…/.odůvodněného písemného závěru rozhodnutí 
podle § 7 odst. 5/…/ 

 
Odůvodnění: Vyvoláno předchozí navrženou změnou § 7 odst. 5. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k § 7 odst. 5 ZPV. 

§ 8 odst. 2 
KV kraj 238.  Z Zásadní připomínka: 

§ 8 odst. 2 – nahrazení slova „popřípadě“ slovem „nebo“ ve větě: 
…a dokumentaci, popřípadě informaci o dokumentaci zašle 

Vysvětleno 
Použití slova „nebo“ by znamenalo, že příslušný 
úřad provede výběr jedné ze dvou možností, tj. 
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s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním 
samosprávným celkům. 
Nejednoznačný význam slova „popřípadě“, není jasné, zda se 
rozesílá celá dokumentace, nebo stačí pouze informace o ní, 
v případě použití slova „nebo“ je to srozumitelnější. 
 
Návrh nového znění: 
„…a dokumentaci nebo informaci o dokumentaci zašle s žádostí o 
vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným 
celkům.“ 

buď zaslání fyzické podoby oznámení, nebo 
pouze informace o něm, a pak ji rozešle 
uvedeným subjektům. Cílem ustanoví je však 
umožnit diverzifikovat formu rozeslání oznámení 
mezi jednotlivé subjekty (lze předpokládat, že 
zasílání informace o dokumentaci EIA bude 
využívána především v případě dotčených 
orgánů, které nemají povinnost dokumentaci EIA 
zveřejňovat ani umožnit veřejnosti do ní nahlížet, 
zatímco dotčeným územním samosprávným 
celkům budou spíše zasílány fyzické kopie) a 
jako vhodnější se tedy jeví použití slova 
„popřípadě“. 

Praha 239.  Z K bodu 34 - § 8 odst. 2 
 Požadujeme za slovo „popřípadě“ vložit slovo „pouze“, aby bylo 

jednoznačné, že postačí pouze zveřejnění této informace, tj. že se 
nejedná jen o možnost zasílat informaci spolu s dokumentací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Již nyní z citovaného ustanovení vyplývá, že 
postačí zaslání pouhé informace o dokumentaci 
EIA, což plyne z použití slova „popřípadě“.  
Doplněním slova „pouze“ by nedošlo k dalšímu 
upřesnění. Naopak by vyloučilo možnost zaslat 
dokumentaci EIA ve fyzické podobě a zároveň 
připojit i informaci o ní, což může být v některých 
případech rovněž žádoucí. 

Praha 240.  Z  Požadujeme zachovat dotčeným správním orgánům a 
samosprávám možnost vymínit si nebo dožádat zaslání listinné 
podoby. 
Požadujeme proto na konec navrhovaného textu doplnit větu: 
„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá oznamovatele do 7 dnů od doručení 
informace o dokumentaci, je mu oznamovatel povinen do  7 dnů 
zaslat dokumentaci v listinné podobě.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
V souladu se zásadou hospodárnosti a procesní 
ekonomie je žádoucí redukovat množství 
fyzických kopií na případy, kde je opravdu 
nezbytné, aby byla dokumentace EIA zaslána 
v listinné podobě, a to s ohledem na různorodost 
záměrů (rozsah, charakter, dotčené území atd.). 
 
Lze předpokládat, že zasílání informace o 
dokumentaci EIA bude využívána především 
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v případě dotčených orgánů, které nemají 
povinnost dokumentaci EIA zveřejňovat ani 
umožnit veřejnosti do ní nahlížet, zatímco 
dotčeným územním samosprávným celkům 
budou spíše zasílány fyzické kopie. Počet 
potřebných vyhotovení dokumentace EIA stanoví 
příslušný úřad, který přihlédne k počtu dotčených 
územních samosprávných celků a rozsahu 
dokumentace EIA.  

§ 8 odst. 4 
Kraj Vys 241.  Z Připomínka k Čl. I bodu 36: 

Navrhujeme v § 8 odst. 4 vypustit celý text a ponechat text 
stávající, tj. „Příslušný úřad doručí došlá vyjádření neprodleně 
po jejich obdržení zpracovateli posudku“. 
Text, který navrhujeme vypustit, podmiňuje zaslání vyjádření 
zpracovateli posudku uplynutím lhůty 30 dnů pro vyjádření k 
dokumentaci. V takovém případě by nemohl příslušný úřad 
vyjádření, která obdrží před uplynutím této lhůty zaslat zpracovateli 
posudku dříve. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Příslušnému úřadu nic nebrání zasílat 
zpracovateli posudku došlá vyjádření jednotlivě 
či průběžně, avšak není žádoucí stanovit 
povinnost neprodleného zasílání jednotlivých 
vyjádření, která by znamenala vysokou 
administrativní zátěž a byla by tak v rozporu se 
zásadou hospodárnosti a procesní ekonomie. 
Doručení obdržených vyjádření zpracovateli 
posudku je rovněž rozhodné pro stanovení 
počátku lhůty pro zpracování posudku. 

§ 8 odst. 5 
MMR 
 

242.  Z K bodu 37 - § 8 odst. 5 
Navrhovanou 3 letou lhůtu k opětovnému předložení přepracované 
dokumentace považujeme za nadbytečně dlouhou. Požadujeme 
zkrácení této lhůty.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Proces EIA není správní řízení a 
s nepředložením dokumentace EIA ve stanovené 
lhůtě nejsou spojeny žádné negativní následky 
pro oznamovatele, neboť oznamovateli nic 
nebrání dokumentaci EIA předložit i po 
stanovené lhůtě Cílem lhůty je umožnit ukončení 
procesů EIA v případech, kdy oznamovatel 
nehodlá v procesu EIA pokračovat, aniž by však 
o ukončení procesu EIA požádal.  
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V případě vrácení dokumentace k doplnění nebo 
přepracování musí nicméně být respektován 
požadavek § 8 odst. 1 ZPV - opětovně 
předložená dokumentace musí být zpracována 
se zohledněním současného stavu poznatků a 
metod posuzování a případných výsledků jiných 
environmentálních hodnocení, jsou-li k dispozici. 

NBÚ 243.  D K bodu 37 – doplňovaná slova nebudou zakončena tečkou. Akceptováno 
Bude upraveno. 

Pl kraj 244.  Z Ke znění Čl. I. bodu 37. (po novele § 8 odst. 5) a Čl. II. odst. 3 
návrhu zákona – Z textu ustanovení není zřejmé, jakým způsobem 
úřad posuzování ukončí. Bylo by vhodné doplnit možnost přerušení 
řízení usnesením a následné zastavení řízení a to rovněž 
usnesením. 

Vysvětleno 
Proces EIA je postup vedoucí k vydání 
závazného stanoviska, nikoli správní řízení. 
Ustanovení správního řádu o přerušení a 
zastavení řízení se na něj proto nevztahují. 
K ukončení procesu EIA bude docházet stejně, 
jako tomu bylo dosud, a to úkonem podle části 
čtvrté správního řádu (sdělením). 

Praha 245.  Z K bodu 37 - § 8 odst. 5   
Z návrhu na doplnění odstavce 5 nevyplývá, jakou formou bude 
posuzování dokumentace ukončeno, ani jak bude ukončení 
posuzování zveřejňováno a zda i v tomto případě bude povinnost 
vyvěsit tuto informaci na úřední desku.  Postup podle § 8 odst. 2, na 
který se odkazuje v  § 8 odst. 6, nelze v daném případě zcela 
aplikovat, neboť na ukončení posuzování nedopadá. Požadujeme 
proto na konci odstavce 5 doplnit větu:  „Sdělení o tom, že bylo 
posuzování ukončeno, se zveřejní podle § 16.“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Proces EIA je postup vedoucí k vydání 
závazného stanoviska, nikoli správní řízení. 
Ustanovení správního řádu o přerušení a 
zastavení řízení se na něj proto nevztahují. 
K ukončení procesu EIA bude docházet stejně, 
jako tomu bylo dosud, a to úkonem podle části 
čtvrté správního řádu (sdělením) a jeho 
zveřejněním v IS EIA. V tomto ohledu bude § 16 
doplněn. 

Kraj Vys 246.  Z Připomínka k Čl. I bodu 37: 
Navrhujeme v § 8 odst. 5 vypustit slova „a nepožádá-li 
oznamovatel o její prodloužení“. 
Není definována lhůta pro prodloužení. Máme za to, že doba 3 let je 
pro předložení dokumentace dostatečná.   

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno tak, že nepředloží-li 
oznamovatel dokumentaci ve lhůtě 3 let, 
příslušný úřad posuzování ukončí. 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
St kraj 247.  Z § 8 odst. 5 

Odstranit část poslední věty „a nepožádá-li oznamovatel o její 
prodloužení“  
Sjednotit dobu pro tento krok procesu obdobně jako § 7 odst. 5, viz 
důvodová zpráva. 
 
Odůvodnění: Podle § 7 odst. 5 návrhu novely „…Odůvodněný 
písemný závěr pozbývá platnosti, nepředloží-li oznamovatel 
dokumentaci do 3 let od data jeho vydání.“ je lhůta pro předložení 
dokumentace od vydání závěru ZŘ navržena 3 roky, a to 
s odůvodněním aktuálního znění a platnosti závěru ZŘ. V této 
souvislosti nevidíme důvod pro další prodlužování tohoto procesu, 
resp. prodlužování doby pro předložení přepracované dokumentace.  
Není zřejmý význam „prodloužení“; avšak vzhledem k povinnosti 
„zpracovat dokumentaci se zohledněním současného stavu 
poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných 
environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů“ 
(§ 8 odst. 1) zřejmě bude v případě podání žádosti oznamovatelem 
o prodloužení lhůty pro přepracování dokumentace splněna zároveň 
podmínka uvedená v § 8 odst. 1. 
 
Pozn. Postup možného prodloužení lhůty pro přepracování 
dokumentace ani tato lhůta nejsou blíže specifikované. 
 
Návrh znění: 
 
Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k 
dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, 
nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru 
doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto 
dokumentaci k přepracování nebo doplnění; v takovém případě 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno tak, že nepředloží-li 
oznamovatel dokumentaci ve lhůtě 3 let, 
příslušný úřad posuzování ukončí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



stanoví příslušný úřad oznamovateli lhůtu pro opětovné 
předložení dokumentace v délce nejvýše 3 let a informaci o 
vrácení dokumentace zveřejní podle § 16. Není-li dokumentace 
předložena ve stanovené lhůtě a nepožádá-li oznamovatel o její 
prodloužení, příslušný úřad posuzování ukončí. 

MD 248.  Z K čl. I, bodu 37 (§ 8 odst. 5) 
Vložení lhůty stanovující maximální čas pro předložení vrácené 
dokumentace považujeme za nadbytečné v situaci, kdy 
dokumentace EIA může být dle §6 odst. 5 předložena rovnou místo 
oznámení do nového procesu. Pro zainteresované strany je přitom 
mnohem přehlednější hlídat v internetovém prostředí, kde jsou 
dokumenty EIA zveřejňovány, existující záměr než hlídat, zda 
nevznikl záměr formálně „nový“.  
Pokud by této připomínce nebylo ve výše uvedeném smyslu 
vyhověno, požadujeme alespoň určení minimální lhůty, kterou může 
příslušný úřad stanovit, aby nedocházelo ke stanovování 
nesplnitelných lhůt. 

Akceptováno jinak 
Stanovení lhůty umožňuje urychlit a zefektivnit 
proces EIA a zároveň jej ukončit v situaci, kdy po 
vrácení dokumentace EIA oznamovatel od 
realizace záměru bez dalšího upustí. Ustanovení 
bude upraveno tak, že nepředloží-li oznamovatel 
dokumentaci ve lhůtě 3 let, příslušný úřad 
posuzování ukončí. Nicméně ani v případě, že 
by oznamovatel lhůtu nesplnil, nebude nijak 
sankcionován, neboť stále může dokumentaci 
předložit (v případě, že již příslušný úřad 
posuzování ukončil, bude záměr evidován jako 
nový záměr). 

MPO 249.  Z K § 8 odst. 5 
Požadujeme vypustit celý nově vložený text. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která s explicitním 
omezením platnosti nepočítá. Obavy o zajištění aktuálnosti 
dokumentace EIA jsou ve vazbě na povinnost ji zpracovávat 
v souladu s § 8 odst. 1 části poslední věty za středníkem liché. 
Doplnění ustanovení v § 8 odst. 5 postrádá smysl i ve vazbě na 
skutečnost, že lze předložit rovnou dokumentaci EIA. Nežádoucí 
důsledky identifikované v důvodové zprávě, kdy není v případě 
vrácení dokumentace EIA k dopracování zřejmé, zda oznamovatel 
předpokládá pokračovat v procesu EIA či nikoliv, navrhujeme zvážit 
jiné možnosti. Např. doplnit zmocnění příslušného úřadu ukončit 

Akceptováno jinak 
Požadavky na dokumentaci EIA, vycházejí z 
aktuálního stavu životního prostředí a 
současných poznatků a metod posuzování. Lze 
předpokládat, že s postupným plynutím doby 
dochází ke změnám v těchto oblastech. Rovněž 
není vyloučeno, že dojde k překonání důvodů, 
pro které byla dokumentace vrácena, i na 
základě jiných skutečností (např. změna 
právních předpisů). Stanovení lhůty umožňuje 
urychlit a zefektivnit proces EIA a zároveň jej 
ukončit v situaci, kdy po vrácení dokumentace 
EIA oznamovatel od realizace záměru bez 
dalšího upustí. Ustanovení bude upraveno tak, 
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v takovém případě (případně i v případě dle § 7 odst. 5) posuzování, 
pokud na základě výzvy zaslané oznamovateli po 3 letech od 
poslední aktivity v procesu EIA tento nedeklaruje ve stanovené době 
vůli v procesu EIA dále pokračovat. Takový mechanismus je pak 
možné doplnit do § 23 – Ostatní společná ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

že nepředloží-li oznamovatel dokumentaci ve 
lhůtě 3 let, příslušný úřad posuzování ukončí. 
Nicméně ani v případě, že by oznamovatel lhůtu 
nesplnil, nebude nijak sankcionován, neboť stále 
může dokumentaci předložit (v případě, že již 
příslušný úřad posuzování ukončil, bude záměr 
evidován jako nový záměr). 

SPČR 250.  Z K § 8 odst. 5 
Požadujeme vypustit nově vloženou část první věty za středníkem a 
celou nově vloženou druhou větu. 

Odůvodnění: 

Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která s explicitním 
omezením platnosti nepočítá. Obavy o zajištění aktuálnosti 
dokumentace EIA jsou ve vazbě na povinnost ji zpracovávat v 
souladu s § 8 odst. 1 části poslední věty za středníkem liché. 
Doplnění ustanovení v § 8 odst. 5 postrádá smysl i ve vazbě na 
skutečnost, že lze předložit rovnou dokumentaci EIA. Nežádoucí 
důsledky identifikované v důvodové zprávě, kdy není v případě 
vrácení dokumentace EIA k dopracování zřejmé, zda oznamovatel 
předpokládá pokračovat v procesu EIA či nikoliv, navrhujeme zvážit 
jiné možnosti. Např. doplnit zmocnění příslušného úřadu ukončit v 
takovém případě (případně i v případě dle § 7 odst. 5) posuzování, 
pokud na základě výzvy zaslané oznamovateli po 3 letech od 
poslední aktivity v procesu EIA tento nedeklaruje ve stanovené době 
vůli v procesu EIA dále pokračovat. Takový mechanismus je pak 
možné doplnit do § 23 – Ostatní společná ustanovení. 

Akceptováno jinak 
Požadavky na dokumentaci EIA, vycházejí z 
aktuálního stavu životního prostředí a 
současných poznatků a metod posuzování. Lze 
předpokládat, že s postupným plynutím doby 
dochází ke změnám v těchto oblastech. Rovněž 
není vyloučeno, že dojde k překonání důvodů, 
pro které byla dokumentace vrácena, i na 
základě jiných skutečností (např. změna 
právních předpisů). Stanovení lhůty umožňuje 
urychlit a zefektivnit proces EIA a zároveň jej 
ukončit v situaci, kdy po vrácení dokumentace 
EIA oznamovatel od realizace záměru bez 
dalšího upustí. Ustanovení bude upraveno tak, 
že nepředloží-li oznamovatel dokumentaci ve 
lhůtě 3 let, příslušný úřad posuzování ukončí. 
Nicméně ani v případě, že by oznamovatel lhůtu 
nesplnil, nebude nijak sankcionován, neboť stále 
může dokumentaci předložit (v případě, že již 
příslušný úřad posuzování ukončil, bude záměr 
evidován jako nový záměr). 

HK ČR 251.  Z Připomínka k bodu 37 (§ 8 odst. 5) 
Požadujeme vypustit nově vloženou část první věty za středníkem a 
celou nově vloženou druhou větu. 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak 
Požadavky na dokumentaci EIA, vycházejí z 
aktuálního stavu životního prostředí a 
současných poznatků a metod posuzování. Lze 
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Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která s explicitním 
omezením platnosti nepočítá. Obavy o zajištění aktuálnosti 
dokumentace EIA jsou ve vazbě na povinnost ji zpracovávat, 
v souladu s § 8 odst. 1 části poslední věty za středníkem, liché. 
Doplnění ustanovení v § 8 odst. 5 postrádá smysl i ve vazbě na 
skutečnost, že lze předložit rovnou dokumentaci EIA. Nežádoucí 
důsledky identifikované v důvodové zprávě, kdy není v případě 
vrácení dokumentace EIA k dopracování zřejmé, zda oznamovatel 
předpokládá pokračovat v procesu EIA či nikoliv, navrhujeme zvážit 
jiné možnosti. Např. doplnit zmocnění příslušného úřadu ukončit 
v takovém případě (případně i v případě dle § 7 odst. 5) posuzování, 
pokud na základě výzvy zaslané oznamovateli po 3 letech od 
poslední aktivity v procesu EIA tento nedeklaruje ve stanovené době 
vůli v procesu EIA dále pokračovat. Takový mechanismus je pak 
možné doplnit do § 23 – Ostatní společná ustanovení. 

předpokládat, že s postupným plynutím doby 
dochází ke změnám v těchto oblastech. Rovněž 
není vyloučeno, že dojde k překonání důvodů, 
pro které byla dokumentace vrácena, i na 
základě jiných skutečností (např. změna 
právních předpisů). Stanovení lhůty umožňuje 
urychlit a zefektivnit proces EIA a zároveň jej 
ukončit v situaci, kdy po vrácení dokumentace 
EIA oznamovatel od realizace záměru bez 
dalšího upustí. Ustanovení bude upraveno tak, 
že nepředloží-li oznamovatel dokumentaci ve 
lhůtě 3 let, příslušný úřad posuzování ukončí. 
Nicméně ani v případě, že by oznamovatel lhůtu 
nesplnil, nebude nijak sankcionován, neboť stále 
může dokumentaci předložit (v případě, že již 
příslušný úřad posuzování ukončil, bude záměr 
evidován jako nový záměr). 

§ 9 
MMR 252.  Z K bodu 39 až 42                                       

K § 9   

Institut posudku žádáme ze zákona zcela vypustit.  

Odůvodnění: Posudek představuje v procesu EIA (obvykle zbytný) 
mezičlánek mezi dokumentací a stanoviskem. Z evropské legislativy 
přitom nevyplývá povinnost institut posudku vůbec zavádět. 
Vypuštěním vyjádření k posudku z § 9 odst. 7 až 10 a dalších 
souvisejících ustanovení zákona dochází ke zjednodušení role 
tohoto mezičlánku v celém procesu, paradoxně však to znamená 
neúměrné posílení role tohoto mezičlánku – neboť vedle 
dokumentace je posudek dle současného pojetí zákona druhým 
hlavním vstupem pro vydání stanoviska. Na rozdíl od dokumentace 
má být posudek napříště vyvázán z veřejné kontroly. Nebude 

Neakceptováno - rozpor 
Dle revidované směrnice EIA je posouzení 
dokumentace jednou z obligatorních fází procesu 
EIA (viz čl. 1 odst. 2 písm. g) podbod iii), ve které 
je provedena objektivní odborná oponentura 
k dokumentaci EIA. Institut posudku slouží 
k naplnění tohoto cíle, neboť zajišťuje kontrolu 
informací předložených oznamovatelem. 
 
Ačkoli odpovědnost za posouzení dokumentace 
leží na příslušném orgánu, neznamená to, 
že samotné posouzení musí provést příslušný 
orgán – sama revidovaná směrnice EIA 
předpokládá, že se jedná o tak složitou 
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možné se k němu samostatně vyjadřovat a navíc bude zveřejňován 
až spolu se stanoviskem. Takové pojetí pokládáme celkově za 
nevhodné. Posudek jako druh expertního vstupu by měl být 
vyžadován pouze v ojedinělých případech, kdy vzhledem 
k okolnostem příslušný úřad není sám schopen udělat si úsudek o 
předložené dokumentaci, nikoliv systematicky. V takovém případě 
má příslušný úřad možnost opatřit si posudek za  účelem naplnění 
ustanovení § 3 správního řádu (zásada materiální pravdy), stejně 
jako kterýkoliv jiný správní orgán; posudek je pomocí pro stanovisko 
úředníka, pokud jeho znalosti nejsou dostatečné, měl by být zcela 
výjimečný, obstaráván tímto úředníkem ve  smyslu správního řádu a 
měl by být v takovém případě hrazen úřadem. 

Tato připomínka je zásadní. 

problematiku, která vyžaduje, aby bylo 
posouzení provedeno externě (tj. příslušný úřad 
musí zajistit potřebný přístup k „odbornému 
zázemí“ - viz čl. 5 odst. 3 písm. b) revidované 
směrnice EIA). Je tedy na vnitrostátní právní 
úpravě, zdali zajistí, aby na příslušném úřadu 
pracovali dostatečně kvalifikovaní 
pracovníci/experti oplývající znalostmi všech 
oborů životního prostředí a veřejného zdraví (v 
praxi by to znamenalo zaměstnat autorizované 
osoby, neboť takovými odborníky příslušné 
úřady v současné době nedisponují), nebo zdali 
zajistí přístup k těmto expertům. 
 
Nezbytnost zavedení mechanismu pro ověření 
kvality dokumentace dále vyplývá např. 
i z úvodních ustanovení revize směrnice EIA 
(„(23) Příslušný orgán by v zájmu úplného 
posouzení přímých i nepřímých vlivů záměru 
na životní prostředí měl provést analýzu a 
přezkoumat podstatu informací poskytnutých 
oznamovatelem a získaných během 
projednávání, a případně by měl zvážit jakékoliv 
doplňující informace.“) a dále z důvodové 
zprávy k revizi směrnice EIA („Nedostatky 
směrnice lze rozdělit na tři konkrétní 
problematické oblasti: 1) zjišťovací řízení,  
2) kvalita a analýza posuzování vlivů na životní 
prostředí a 3) rizika nesouladu v rámci postupu 
EIA a ve vztahu k ostatním právním předpisům. 
Pokud jde o kvalitu a analýzu EIA, navrhuje se 
zavést změny k posílení kvality procesu (tj. 
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povinné určení rozsahu posuzování a kontrolu 
kvality informací v rámci posuzování vlivů 
na životní prostředí).... Zavádějí se mechanismy 
pro zajištění úplnosti a dostatečné kvality zpráv 
o vlivech na životní prostředí.“) 
 
Posouzení musí být v každém případě 
provedeno osobou/osobami, které mají potřebné 
odborné znalosti – ačkoli směrnice EIA připouští, 
aby byly tyto osoby přímo součástí příslušného 
úřadu (tj. zaměstnanci), je z hlediska požadavků 
na kvalitu posudku a finanční, časové i 
administrativní zátěže vhodnější, aby bylo 
posouzení dokumentace EIA zajištěno externími 
odborníky, tedy autorizovanými osobami. 
V případě, že by někdy prováděl posouzení 
dokumentace EIA příslušný úřad sám a jindy 
zajišťoval posudek externě, by taková úprava 
znamenala nutnost trvale zaměstnávat 
autorizované osoby, jejichž reálné vytížení, které 
je závislé na množství připravovaných záměrů, 
by nebylo možno předpokládat. Posouzení 
dokumentace EIA příslušným úřadem bez účasti 
autorizovaných osob je nežádoucí, neboť by 
vedla ke dvojkolejnosti a nerovnosti mezi 
„posudkem“ zpracovaným pracovníkem 
příslušného úřadu a posudkem zpracovaným 
autorizovanou osobou. Vzhledem k tomu, že 
autorizované osoby se v praxi zpravidla 
soustředí na určitý druh záměrů, je vhodnější, 
aby byli vybíráni ad hoc dle své specializace a 
zkušeností. 
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MSl kraj 253.  Z K bodu 42 - § 9 
Navrhujeme ponechat zveřejňování posudku samostatně 
před veřejným projednáním a vypořádání zpracovatelem posudku 
vyjádření z veřejného projednání. 
 
Ve zbylém rozsahu může navrhovaná novela představovat 
zjednodušení. Avšak konání veřejného projednání, aniž se veřejnost 
může předem seznámit s obsahem posudku, který může její 
pochybnosti o záměru rozptýlit, je neefektivní. Zpracovatel posudku 
se dle § 17 účastní veřejného projednání, pokud by se posudek 
samostatně nezveřejňoval předem, co bude zpracovatel posudku 
na veřejném projednání dělat? Bude „obhajovat“ svou práci, o které 
v podstatě nikdo nebude vědět. 
 
Dále pak vyjádření uplatněná až na veřejném projednání je žádoucí 
odborně vypořádat rovněž zpracovatelem posudku. 

Vysvětleno 
Veřejné projednání se bude konat v době, kdy 
bude posudek teprve ve fázi zpracování. Účast 
zpracovatele posudku je žádoucí, neboť se 
zpracovatel posudku spolu s příslušným úřadem 
bude moci vyjádřit k připomínkám veřejnosti a 
zodpovědět vznesené dotazy. 
 
Dle navrženého znění § 9 odst. 2 ZPV má již 
zpracovatel posudku povinnost závěry 
z veřejného projednání (na základě připomínek 
veřejnosti na něm vznesených) zohlednit. 

St kraj 254.  Z § 9 posudek 
Nesouhlasíme s novým postupem! 
Posudek je jedním z podkladů pro stanovisko, s odkazem na 
správní řád by měli mít účastníci právo seznámit se se všemi 
podklady v řízení (reakce veřejnosti či oznamovatele na návrh 
stanoviska a případné podmínky). 
Možné zkrácení procesu lze i při zachování možnosti vyjádření 
k posudku. Nabízí se rozdělení procesu obdobně jako s veřejným 
projednáním. 
 
Návrh řešení: 
1) V případě obdržení odůvodněného nesouhlasného vyjádření 
veřejnosti nebo územního samosprávného celku k dokumentaci, 
zachovat stávající postup rozeslání posudku a veřejné projednání 
provést až následně po lhůtě pro vyjádření k posudku podle 
stávající úpravy (což zajistí účast zpracovatele posudku na 

Vysvětleno 
Proces EIA je postupem vedoucím k vydání 
závazného stanoviska, nikoli správním řízením. 
Nemá tedy žádné účastníky a nevztahují se na 
něj ani ustanovení správního řádu upravující 
správní řízení. 
 
Zrychlení a zefektivnění procesu EIA 
prostřednictvím úpravy posudku již bylo 
dohodnuto v rámci novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 
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veřejném projednání dostatečně seznámeného s dokumentací a 
vyjádřeními). 
2) V případě, že příslušný úřad neobdrží žádné odůvodněného 
nesouhlasného vyjádření k dokumentaci, veřejné projednání 
nebude nařízeno. Posudek bude zveřejněn až se stanoviskem, jak 
je navrženo v novele zákona.  
 
Návrh řešení se promítne do následujících ustanovení: 
- § 9 odst. 7 návrh zachování a úprava: “ … Pokud posudek splňuje 
náležitosti podle odstavce 2, a příslušný úřad obdržel odůvodněné 
nesouhlasné vyjádření veřejnosti („či územně samosprávného 
celku“) k dokumentaci, zašle úřad posudek do 10 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a 
dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní 
posudek na internetu a zajistí zveřejnění informace o posudku 
záměru podle § 16. … 
- § 9 odst. 8 zachovat původní 
- § 9 odst. 9 Neobdržel-li příslušný úřad odůvodněné nesouhlasné 
vyjádření veřejnosti („či územně samosprávného celku“) k 
dokumentaci, zveřejní posudek na internetu do 10 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení a informuje o tom oznamovatele. 
- § 9odst. 10 zachovat původní 
- v návaznosti § 9a odst. 1): „… ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
obdržení posudku, nebo upraveného návrhu stanoviska dle § 9 
odst. 10. …“ 
- § 9 odst. 2 zachovat původní 
- v návaznosti § 17 odst. 2 zachovat původní 

Vzhledem ke skutečnosti, že účelem posudku 
zpracovávaného autorizovanými osobami je 
objektivní odborné posouzení dokumentace EIA 
určené příslušnému úřadu, není nezbytné 
posudek samostatně zveřejňovat a umožnit 
dotčené veřejnosti se k němu vyjadřovat, a to 
bez ohledu na případná nesouhlasná vyjádření, 
které může příslušný úřad k danému záměru 
obdržet. 
 

ČKA 255.  Z K § 6, § 9 a § 17 
Domníváme se, že změna projednávání záměru, nikoliv posudku 
není úsporou času ani nezlepšuje přehlednost procesu a základní 
termínové určení, tak i možnosti jejího prodlužování v různých 
fázích je velmi časově zatěžujícím procesem, svým rozsahem 

Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
 (připomínka vyjadřuje názor, nepožaduje 
konkrétní úpravu) 
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daleko překračujícím jiné srovnatelné procesy, včetně územního 
řízení; zcela zásadní je přetrvávající možnost, resp. povinnost 
vrácení nedostatečného posudku, aniž je toto nesplnění 
sankcionováno, přestože náklady s tím spojené nese především 
oznamovatel a přestože mu takový postup nepochybně působí 
škody – tím spíše, že se povinnost podat oznámení „se 
zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování, 
případných jiných environmentálních hodnocení podle příslušných 
právních předpisů a se zohledněním zásad pro zjišťovací řízení“ 
přenáší na oznamovatele! (§ 6 odst. 4) – totéž se týká obsahu 
dokumentace samé (§ 8 odst. 1). 

Praha 256.  Z K bodu 39 - § 9 odst. 2 
Požadujeme slova „závěrů z“ nahradit slovy „informací o průběhu“, 
neboť na veřejném projednání se zpravidla žádné závěry 
nepřijímají. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Nejedná se o formalizované závěry, ale o závěry 
v obecném smyslu. Již stávající znění § 17 odst. 
5 ZPV hovoří o „závěrech“ z projednání. 

MPO 257.  Z K § 9, § 9 odst. 3 
a) Podle směrnice jsou úřady povinny zajistit, aby měly k dispozici 

dostatečné odborné zázemí pro posouzení dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí, nebo že má k takovému odbornému 
zázemí potřebný přístup. Je tedy na členských státech, jak 
zajistí dostatečnou odbornost posouzení dokumentace, kterou 
předložil oznamovatel, což je úkolem MŽP. MPO trvá na tom, 
aby posudek nebyl zpracován vždy, ale pouze výjimečně ve 
složitých a odůvodněných případech. Dále by úřad měl 
odpovídat za dodržení lhůt autorizovanou osobou. 
Nedodržení lhůty ze strany autorizované osoby by nemělo být 
stíháno pouze případnou smluvní sankcí, ale mělo by být 
stíháno jako správní delikt.  

b) V případech, kdy se bude výjimečně posudek zpracovávat, 
požadujeme zkrácení lhůt pro zpracování posudku ze „60“ 
dní na „30“ dní s možností prodloužení maximálně o 30 dnů. 

Vysvětleno 
Dle revidované směrnice EIA je posouzení 
dokumentace jednou z obligatorních fází procesu 
EIA (viz čl. 1 odst. 2 písm. g) podbod iii), ve které 
je provedena objektivní odborná oponentura 
k dokumentaci EIA. Institut posudku slouží 
k naplnění tohoto cíle, neboť zajišťuje kontrolu 
informací předložených oznamovatelem. 
 
Ačkoli odpovědnost za posouzení dokumentace 
leží na příslušném orgánu, neznamená to, 
že samotné posouzení musí provést příslušný 
orgán – sama revidovaná směrnice EIA 
předpokládá, že se jedná o tak složitou 
problematiku, která vyžaduje, aby bylo 
posouzení provedeno externě (tj. příslušný úřad 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



 
Odůvodnění: 
Zpracování posudku směrnice nevyžaduje, proto požadujeme 
posudek nezpracovávat vždy. Důvodem je zkrácení a zefektivnění 
procesu EIA. Vzhledem k tomu, že se výrazně zpřísňují podmínky 
pro držení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, které 
by měly v důsledku vést ke zvýšení kvality autorizovaných osob, 
mělo být přistoupeno rovněž ke zkrácení lhůty pro zpracování 
posudku. Upozorňujeme na to, že smyslem posudku je oponentní 
kontrola úplnosti a správnosti dokumentace. 
Tato připomínka je zásadní. 

musí zajistit potřebný přístup k „odbornému 
zázemí“ - viz čl. 5 odst. 3 písm. b) revidované 
směrnice EIA). Je tedy na vnitrostátní právní 
úpravě, zdali zajistí, aby na příslušném úřadu 
pracovali dostatečně kvalifikovaní 
pracovníci/experti oplývající znalostmi všech 
oborů životního prostředí a veřejného zdraví (v 
praxi by to znamenalo zaměstnat autorizované 
osoby, neboť takovými odborníky příslušné 
úřady v současné době nedisponují), nebo zdali 
zajistí přístup k těmto expertům. 
 
Posouzení musí být v každém případě 
provedeno osobou/osobami, které mají potřebné 
odborné znalosti – ačkoli směrnice EIA připouští, 
aby byly tyto osoby přímo součástí příslušného 
úřadu (tj. zaměstnanci), je z hlediska požadavků 
na kvalitu posudku a finanční, časové i 
administrativní zátěže vhodnější, aby bylo 
posouzení dokumentace EIA zajištěno externími 
odborníky, tedy autorizovanými osobami. 
V případě, že by někdy prováděl posouzení 
dokumentace EIA příslušný úřad sám a jindy 
zajišťoval posudek externě, by taková úprava 
znamenala nutnost trvale zaměstnávat 
autorizované osoby, jejichž reálné vytížení, které 
je závislé na množství připravovaných záměrů, 
by nebylo možno předpokládat. Posouzení 
dokumentace EIA příslušným úřadem bez účasti 
autorizovaných osob je nežádoucí, neboť by 
vedla ke dvojkolejnosti a nerovnosti mezi 
„posudkem“ zpracovaným pracovníkem 
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příslušného úřadu a posudkem zpracovaným 
autorizovanou osobou. Vzhledem k tomu, že 
autorizované osoby se v praxi zpravidla 
soustředí na určitý druh záměrů, je vhodnější, 
aby byli vybíráni ad hoc dle své specializace a 
zkušeností. 
 
Co se týče lhůty pro zpracování posudku, v 
navržené úpravě již k faktickému zkrácení lhůty 
dochází, neboť lhůta bude vždy stanovena ad 
hoc příslušným úřadem, a to s ohledem na 
rozsah a charakter záměru, přičemž doba 
uvedená v zákoně představuje pouze maximální 
délku této lhůty, jejíž využití lze předpokládat 
pouze u těch nejsložitějších záměrů. Doba 60 
dní tudíž není maximální zákonná lhůta pro 
předložení posudku, nýbrž hranice správního 
uvážení příslušného úřadu. MŽP obecně 
doporučuje u jednodušších záměrů stanovovat 
lhůtu v délce např. 20-30 dnů, nicméně je nutno 
pamatovat i na složité záměry (např. jaderné 
elektrárny, rozsáhlé průmyslové závody apod). 

KZPS 258.  Z 
↓ 
D 

Podle směrnice jsou úřady povinny zajisti, aby měly k dispozici 
dostatečné odborné zázemí pro posouzení dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí, nebo že má k takovému odbornému 
zázemí potřebný přístup. Je tedy na členských státech, jak zajistí 
dostatečnou odbornost posouzení dokumentace, kterou předložil 
oznamovatel. 
 
ČR si zvolila pro zajištění odbornosti následující postup: 
 

• k dokumentaci připravené oznamovatelem se vypracuje 

Vysvětleno 
Revidovaná směrnice EIA požaduje objektivní 
odborné posouzení dokumentace EIA. Je na 
vnitrostátní právní úpravě, zdali zajistí, aby na 
příslušném úřadu pracovali dostatečně 
kvalifikovaní pracovníci/experti oplývající 
znalostmi všech oborů životního prostředí a 
veřejného zdraví (v praxi by to znamenalo 
zaměstnat autorizované osoby, neboť takovými 
odborníky příslušné úřady v současné době 
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posudek, který úřad zadá autorizované osobě, 
• vypracování posudku autorizovanou osobou je povinné, úřad 

tedy vždy zadá vypracování posudku externě, 
• na vypracování posudku je zákonná lhůta, nicméně vztah 

mezi autorizovanou osobou a úřadem je ryze smluvní, 
• v praxi dochází ze strany autorizovaných osob 

k překračování lhůt pro vypracování posudků a celé 
posuzování se tím protahuje. 

 
Je otázkou, zda je zvolený koncept vhodný. Pro oznamovatele je 
současná praxe nevýhodná zejména z následujících důvodů: 

• celý systém posudků vypracovávaných externími 
autorizovanými osobami není plně funkční a vede ke 
zpožděním, 

• úřad se obvykle snaží vyvinit z nedodržování lhůt právě 
s poukazem na nedodržení smluvních podmínek ze strany 
autorizované osoby, 

• ze zákona nevyplývá, že by úřad odpovídal za dodržení 
termínu autorizovanou osobou, tak jak je tomu obvykle 
v soukromém právu (pokud mám subdodavatele, odpovídám 
jako bych plnil sám), je tedy otázkou, zda oznamovatel 
vůbec může při nedodržení lhůt požadovat po úřadu náhradu 
škody nebo opatření proti nečinnosti, když prodlení je na 
straně autorizované osoby;  s autorizovanou osobou 
oznamovatel nemá žádný smluvní vztah, proto nemá 
možnost jakkoliv vymáhat její případné prodlení. 

 
K omezení výše uvedených negativních dopadů bylo navrhováno, 
aby úřad nebyl povinen zadat zpracování posudku vždy, ale 
pouze ve složitějších případech, kdy dokumentaci nedokáže 
posoudit vlastními kapacitami. Dále by úřad měl odpovídat za 
dodržení lhůt autorizovanou osobou. Naopak nedodržení lhůty ze 

nedisponují), nebo zdali zajistí přístup k těmto 
expertům. 
 
Posouzení musí být v každém případě 
provedeno osobou/osobami, které mají potřebné 
odborné znalosti – ačkoli směrnice EIA připouští, 
aby byly tyto osoby přímo součástí příslušného 
úřadu (tj. zaměstnanci), je z hlediska požadavků 
na kvalitu posudku a finanční, časové i 
administrativní zátěže vhodnější, aby bylo 
posouzení dokumentace EIA zajištěno externími 
odborníky, tedy autorizovanými osobami. 
V případě, že by někdy prováděl posouzení 
dokumentace EIA příslušný úřad sám a jindy 
zajišťoval posudek externě, by taková úprava 
znamenala nutnost trvale zaměstnávat 
autorizované osoby, jejichž reálné vytížení, které 
je závislé na množství připravovaných záměrů, 
by nebylo možno předpokládat. Posouzení 
dokumentace EIA příslušným úřadem bez účasti 
autorizovaných osob je nežádoucí, neboť by 
vedla ke dvojkolejnosti a nerovnosti mezi 
„posudkem“ zpracovaným pracovníkem 
příslušného úřadu a posudkem zpracovaným 
autorizovanou osobou. Vzhledem k tomu, že 
autorizované osoby se v praxi zpravidla 
soustředí na určitý druh záměrů, je vhodnější, 
aby byli vybíráni ad hoc dle své specializace a 
zkušeností. 
 
Co se týče vytýkaných nedostatků stávajícího 
systému, směřuje navrhovaná úprava k jejich 
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strany autorizované osoby by nemělo být stíháno pouze případnou 
smluvní sankcí, ale mělo by být stíháno jako správní delikt. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

eliminaci, a to následujícími úpravami 
Lhůta pro zpracování posudku - bude vždy 
stanovena ad hoc příslušným úřadem, a to 
s ohledem na rozsah a charakter záměru, 
přičemž doba uvedená v zákoně představuje 
pouze maximální délku této lhůty, jejíž využití lze 
předpokládat pouze u těch nejsložitějších 
záměrů. Doba 60 dní tudíž není maximální 
zákonná lhůta pro předložení posudku, nýbrž 
hranice správního uvážení příslušného úřadu. 
MŽP obecně doporučuje u jednodušších záměrů 
stanovovat lhůtu v délce např. 20-30 dnů, 
nicméně je nutno pamatovat i na složité záměry 
(např. jaderné elektrárny, rozsáhlé průmyslové 
závody apod). 
Odměna za posudek – možnost přímého 
ponížení odměny v případě nedodržení 
stanovené lhůty. 
Zpřísnění podmínek pro udělování, prodlužování 
a odnímání autorizace – možnost odejmutí 
autorizace v případě porušování povinností 
vyplývajících ze ZPV, mezi které patří i 
nedodržení lhůty pro zpracování posudku. 

SPČR 259.  Z K § 9 odst. 3 
Požadujeme zkrátit lhůt pro zpracování posudku a nahradit číslo 
„60“ číslem „30“. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že se výrazně zpřísňují podmínky pro držení 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku a které by měly v 
důsledku vést ke zvýšení kvality autorizovaných osob, domníváme 
se, že by mělo být přistoupeno rovněž ke zkrácení lhůty pro 

Neakceptováno – není rozpor 
V navržené úpravě již k faktickému zkrácení 
lhůty dochází, neboť lhůta bude vždy stanovena 
ad hoc příslušným úřadem, a to s ohledem na 
rozsah a charakter záměru, přičemž doba 
uvedená v zákoně představuje pouze maximální 
délku této lhůty, jejíž využití lze předpokládat 
pouze u těch nejsložitějších záměrů. Doba 60 
dní tudíž není maximální zákonná lhůta pro 
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zpracování posudku. Upozorňujeme na to, že smyslem posudku je 
oponentní kontrola úplnosti a správnosti dokumentace, není tedy 
potřeba doplňovat a zpracovávat jakékoliv časově náročné studie, 
které by ospravedlňovaly potřebu 90 dní ke zpracování oponentního 
posouzení. 

předložení posudku, nýbrž hranice správního 
uvážení příslušného úřadu. MŽP obecně 
doporučuje u jednodušších záměrů stanovovat 
lhůtu v délce např. 20-30 dnů, nicméně je nutno 
pamatovat i na složité záměry (např. jaderné 
elektrárny, rozsáhlé průmyslové závody apod). 

HK ČR 260.  Z Připomínka k bodu 40 (§ 9 odst. 3) 
Požadujeme zkrátit lhůtu pro zpracování posudku a nahradit číslo 
„60“ číslem „30“. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že se výrazně zpřísňují podmínky pro držení 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, a které by měly 
v důsledku vést ke zvýšení kvality autorizovaných osob, domníváme 
se, že by mělo být přistoupeno rovněž ke zkrácení lhůty pro 
zpracování posudku. Upozorňujeme na to, že smyslem posudku je 
oponentní kontrola úplnosti a správnosti dokumentace, není tedy 
potřeba doplňovat a zpracovávat jakékoliv časově náročné studie, 
které by ospravedlňovaly potřebu 90 dní ke zpracování oponentního 
posouzení. 

Vysvětleno 
V navržené úpravě již k faktickému zkrácení 
lhůty dochází, neboť lhůta bude vždy stanovena 
ad hoc příslušným úřadem, a to s ohledem na 
rozsah a charakter záměru, přičemž doba 
uvedená v zákoně představuje pouze maximální 
délku této lhůty, jejíž využití lze předpokládat 
pouze u těch nejsložitějších záměrů. Doba 60 
dní tudíž není maximální zákonná lhůta pro 
předložení posudku, nýbrž hranice správního 
uvážení příslušného úřadu. MŽP obecně 
doporučuje u jednodušších záměrů stanovovat 
lhůtu v délce např. 20-30 dnů, nicméně je nutno 
pamatovat i na složité záměry (např. jaderné 
elektrárny, rozsáhlé průmyslové závody apod). 

KZPS 261.  Z Dosavadní lhůty pro zpracování posudku v délce 60 plus 30 dní 
navrhujeme zkrátit na 45 plus 20 dní. Proces EIA by měl být 
pokud možno rychlý a efektivní a neměl by vytvářet oznamovateli 
ani dalším dotčeným subjektům administrativní zátěž, která není 
nezbytná. V této souvislosti vidíme jako jednu z možností urychlení 
procesu zkrácení příslušných lhůt. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Vysvětleno 
V navržené úpravě již k faktickému zkrácení 
lhůty dochází, neboť lhůta bude vždy stanovena 
ad hoc příslušným úřadem, a to s ohledem na 
rozsah a charakter záměru, přičemž doba 
uvedená v zákoně představuje pouze maximální 
délku této lhůty, jejíž využití lze předpokládat 
pouze u těch nejsložitějších záměrů. Doba 60 
dní tudíž není maximální zákonná lhůta pro 
předložení posudku, nýbrž hranice správního 
uvážení příslušného úřadu. MŽP obecně 
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doporučuje u jednodušších záměrů stanovovat 
lhůtu v délce např. 20-30 dnů, nicméně je nutno 
pamatovat i na složité záměry (např. jaderné 
elektrárny, rozsáhlé průmyslové závody apod). 

ČBÚ 262.  Z 
↓ 
D 

K bodu 40 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 40 slova „60 dnů“ nahradit slovy 
„30 dnů“ a na konci textu § 9 odst. 3 (ve znění novelizačního bodu) 
doplnit větu „Prodloužit lhůtu podle věty předchozí lze pouze 
jednou.“. 

Odůvodnění: Navržená úprava § 9 odst. 3 zákona jde přímo proti 
zdůvodnění, které je k novelizačnímu bodu 40 uvedeno v důvodové 
zprávě návrhu zákona. Úprava stávajícího ustanovení v 
předloženém znění by nevedla k tvrzenému zrychlení procesu EIA, 
ale naopak. Má-li skutečně dojít k posílení rychlosti a efektivity 
procesu EIA, jak uvádí předkladatel, je nutné zkrátit v zákoně 
uvedenou maximální lhůtu pro předložení posudku a současně 
k úpravě, která neumožní prodlužovat lhůtu pro zpracovatele 
opakovaně. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V navržené úpravě již k faktickému zkrácení 
lhůty dochází, neboť lhůta bude vždy stanovena 
ad hoc příslušným úřadem, a to s ohledem na 
rozsah a charakter záměru, přičemž doba 
uvedená v zákoně představuje pouze maximální 
délku této lhůty, jejíž využití lze předpokládat 
pouze u těch nejsložitějších záměrů. Doba 60 
dní tudíž není maximální zákonná lhůta pro 
předložení posudku, nýbrž hranice správního 
uvážení příslušného úřadu. MŽP obecně 
doporučuje u jednodušších záměrů stanovovat 
lhůtu v délce např. 20-30 dnů, nicméně je nutno 
pamatovat i na složité záměry (např. jaderné 
elektrárny, rozsáhlé průmyslové závody apod). 

MPO 263.  Z K § 9 odst. 3 
Na konec doplnit následující text: „V případě, kdy posudek není 
zpracován ve lhůtě dle tohoto odstavce, má se za to, že posudkem 
splňujícím náležitosti podle tohoto zákona je písemné potvrzení 
příslušného úřadu o přezkoumání dokumentace podle § 9 odst. 2, 
které je příslušný úřad povinen vydat do 10 dní od marného uplynutí 
lhůty pro zpracování posudku. Není-li vydáno písemné potvrzení ani 
ve lhůtě podle věty třetí, zajistí zpracování posudku oznamovatel a 
předloží jej příslušnému úřadu. Příslušný úřad je povinen do 5 
pracovních dnů od předložení posudku a vyúčtování 
oznamovatelem uhradit oznamovateli jím prokázané náklady na 
zpracování posudku; § 18 odst. 3 se v takovém případě nepoužije.“ 

Neakceptováno - rozpor 
V současné době je prodlení s předložením 
posudku sankcionováno pouze na základě 
smluvních mechanismů. Za účelem zajištění 
včasného zpracování posudku došlo v ZPV 
k dalším úpravám: 
Odměna za posudek – možnost přímého 
ponížení odměny v případě nedodržení 
stanovené lhůty. 
Zpřísnění podmínek pro udělování, prodlužování 
a odnímání autorizace – možnost odejmutí 
autorizace v případě porušování povinností 
vyplývajících ze ZPV, mezi které patří i 
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Odůvodnění: 
Protože se v běžné praxi lhůta pro zpracování posudku nedodržuje, 
a to bez jakýchkoli sankcí, požadujeme pevný termín pro následné 
vydání stanoviska EIA, za které odpovídá příslušný orgán EIA, který 
musí stanovisko vydat v zákonné lhůtě. Je tedy jeho odpovědností, 
pokud si posudek vyžádá, zajistit jej smluvně tak, aby byly dodrženy 
veškeré zákonné lhůty a potom zejména termín pro vydání 
stanoviska. Cílem je zajistit rychlý a efektivní postup povolování 
záměrů a  zamezení nedodržování zákonných termínů dle zákona 
EIA. K dodržování povinnosti plnění zákonné lhůty požadujeme 
výše uvedenou úpravu textu zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

nedodržení lhůty pro zpracování posudku. 
 

SPČR 264.  Z K § 9 odst. 3 
Na konec doplnit následující text: „V případě, kdy posudek není 
zpracován ve lhůtě dle tohoto odstavce, má se za to, že 
posudkem splňujícím náležitosti podle tohoto zákona je 
písemné potvrzení příslušného úřadu o přezkoumání 
dokumentace podle § 8 odst. 2, které je příslušný úřad povinen 
vydat do 10 dní od marného uplynutí lhůty pro zpracování 
posudku. Lhůta uvedená ve druhé větě § 9 odst. 7 počíná ode 
dne tohoto uplynutí lhůty pro zpracování posudku. Není-li 
vydáno písemné potvrzení ani ve lhůtě podle věty první, zajistí 
zpracování posudku oznamovatel a předloží jej příslušnému 
úřadu k postupu podle odstavce 7. Příslušný úřad je povinen 
do 5 pracovních dnů od předložení posudku vyúčtování 
oznamovatelem uhradit oznamovateli jím prokázané náklady na 
zpracování posudku; § 18 odst. 3 se v takovém případě 
nepoužije.“ 
 
Odůvodnění: 
Protože se v běžné praxi lhůta pro zpracování posudku nedodržuje, 
a to bez jakýchkoli sankcí, požadujeme pevný termín pro následné 

Vysvětleno 
V současné době je prodlení s předložením 
posudku sankcionováno pouze na základě 
smluvních mechanismů. Za účelem zajištění 
včasného zpracování posudku došlo v ZPV 
k dalším úpravám: 
Odměna za posudek – možnost přímého 
ponížení odměny v případě nedodržení 
stanovené lhůty. 
Zpřísnění podmínek pro udělování, prodlužování 
a odnímání autorizace – možnost odejmutí 
autorizace v případě porušování povinností 
vyplývajících ze ZPV, mezi které patří i 
nedodržení lhůty pro zpracování posudku. 
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vydání stanoviska EIA, za které odpovídá příslušný orgán EIA, který 
musí stanovisko vydat v zákonné lhůtě. Je tedy jeho odpovědností, 
pokud si posudek vyžádá, zajistit jej smluvně tak, aby byly dodrženy 
veškeré zákonné lhůty a potom zejména termín pro vydání 
stanoviska, který požadujeme pevně zakotvit v zákonné lhůtě. Cílem 
je zajistit rychlý a efektivní postup povolování záměrů a  zamezení 
nedodržování zákonných termínů dle zákona EIA. K dodržování 
povinnosti plnění zákonné lhůty navrhujeme následující výše 
uvedenou úpravu textu zákona. 

HK ČR 265.  Z Další připomínka k bodu 40 (§ 9 odst. 3) 
Požadujeme na konec doplnit následující text a důsledně zvážit 
všechny aspekty odůvodnění: 

„V případě, kdy posudek není zpracován ve lhůtě dle tohoto 
odstavce, má se za to, že posudkem splňujícím náležitosti 
podle tohoto zákona je písemné potvrzení příslušného úřadu o 
přezkoumání dokumentace podle § 9 odst. 2, které je příslušný 
úřad povinen vydat do 10 dní od marného uplynutí lhůty pro 
zpracování posudku. Není-li vydáno písemné potvrzení ani ve 
lhůtě podle věty třetí, zajistí zpracování posudku oznamovatel a 
předloží jej příslušnému úřadu. Příslušný úřad je povinen do 5 
pracovních dnů od předložení posudku a vyúčtování 
oznamovatelem uhradit oznamovateli jím prokázané náklady na 
zpracování posudku; § 18 odst. 3 se v takovém případě 
nepoužije.“ 

Odůvodnění: 

Protože se v běžné praxi lhůta pro zpracování posudku nedodržuje, 
a to bez jakýchkoli sankcí, požadujeme pevný termín pro následné 
vydání stanoviska EIA, za které odpovídá příslušný orgán EIA, který 
musí stanovisko vydat v zákonné lhůtě. Je tedy jeho odpovědností, 
pokud si posudek vyžádá, zajistit jej smluvně tak, aby byly dodrženy 

Vysvětleno 
V současné době je prodlení s předložením 
posudku sankcionováno pouze na základě 
smluvních mechanismů. Za účelem zajištění 
včasného zpracování posudku a eliminaci 
dalších nedostatků stávajícího systému došlo 
v ZPV k dalším úpravám: 
Lhůta pro zpracování posudku - bude vždy 
stanovena ad hoc příslušným úřadem, a to 
s ohledem na rozsah a charakter záměru, 
přičemž doba uvedená v zákoně představuje 
pouze maximální délku této lhůty, jejíž využití lze 
předpokládat pouze u těch nejsložitějších 
záměrů. Doba 60 dní tudíž není maximální 
zákonná lhůta pro předložení posudku, nýbrž 
hranice správního uvážení příslušného úřadu. 
MŽP obecně doporučuje u jednodušších záměrů 
stanovovat lhůtu v délce např. 20-30 dnů, 
nicméně je nutno pamatovat i na složité záměry 
(např. jaderné elektrárny, rozsáhlé průmyslové 
závody apod). 
Odměna za posudek – možnost přímého 
ponížení odměny v případě nedodržení 
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veškeré zákonné lhůty a potom zejména termín pro vydání 
stanoviska, který požadujeme pevně zakotvit v zákonné lhůtě. Cílem 
je zajistit rychlý a efektivní postup povolování záměrů a  zamezení 
nedodržování zákonných termínů dle zákona EIA. K dodržování 
povinnosti plnění zákonné lhůty navrhujeme následující výše 
uvedenou úpravu textu zákona. Nedodržení lhůty ze strany 
autorizované osoby by nemělo být stíháno pouze případnou smluvní 
sankcí nebo důsledkem dle výše uvedeného, ale mělo by být 
stíháno jako správní delikt. 

ČR si zvolila pro zajištění odbornosti následující postup: 

• k dokumentaci připravené oznamovatelem se vypracuje 
posudek, který úřad zadá autorizované osobě, 

• vypracování posudku autorizovanou osobou je povinné, úřad 
tedy vždy zadá vypracování posudku externě, 

• na vypracování posudku je zákonná lhůta, nicméně vztah mezi 
autorizovanou osobou a úřadem je ryze smluvní, 

• v praxi dochází ze strany autorizovaných osob k překračování 
lhůt pro vypracování posudků a celé posuzování se tím protahuje. 

Je otázkou, zda je zvolený koncept vhodný. Pro oznamovatele je 
současná praxe nevýhodná zejména z následujících důvodů: 

• celý systém posudků vypracovávaných externími 
autorizovanými osobami není plně funkční a vede ke zpožděním, 

• úřad se obvykle snaží vyvinit z nedodržování lhůt právě s 
poukazem na nedodržení smluvních podmínek ze strany 
autorizované osoby, 

• ze zákona nevyplývá, že by úřad odpovídal za dodržení termínu 
autorizovanou osobou, tak jak je tomu obvykle v soukromém 
právu (pokud mám subdodavatele, odpovídám jako bych plnil 

stanovené lhůty. 
Zpřísnění podmínek pro udělování, prodlužování 
a odnímání autorizace – možnost odejmutí 
autorizace v případě porušování povinností 
vyplývajících ze ZPV, mezi které patří i 
nedodržení lhůty pro zpracování posudku. 
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sám), je tedy otázkou, zda oznamovatel vůbec může při 
nedodržení lhůt požadovat po úřadu náhradu škody nebo 
opatření proti nečinnosti, když prodlení je na straně 
autorizované osoby;   
s autorizovanou osobou oznamovatel nemá žádný smluvní 
vztah, proto nemá možnost jakkoliv vymáhat její případné 
prodlení. 

ČKA 266.  Z K § 9 odst. 3 

Požadujeme na konec ustanovení doplnit text v návaznosti na 
odůvodnění t tento text: 

„V případě, kdy posudek není zpracován ve lhůtě dle tohoto 
odstavce, má se za to, že posudkem splňujícím náležitosti podle 
tohoto zákona je písemné potvrzení příslušného úřadu o 
přezkoumání dokumentace podle § 9 odst. 2, které je příslušný úřad 
povinen vydat do 15 dní od marného uplynutí lhůty pro zpracování 
posudku. Není-li vydáno písemné potvrzení ani ve lhůtě podle věty 
třetí, zajistí zpracování posudku oznamovatel a předloží jej 
příslušnému úřadu. Příslušný úřad je povinen do 5 pracovních dnů 
od předložení posudku a vyúčtování oznamovatelem uhradit 
oznamovateli jím prokázané náklady na zpracování posudku; § 18 
odst. 3 se v takovém případě nepoužije.“ 

 

Odůvodnění: 

Protože se v běžné praxi lhůta pro zpracování posudku nedodržuje, 
a to bez jakýchkoli sankcí, požadujeme pevný termín pro následné 
vydání stanoviska EIA, za které odpovídá příslušný orgán EIA, který 
musí stanovisko vydat v zákonné lhůtě. Je tedy jeho odpovědností, 
pokud si posudek vyžádá, zajistit jej smluvně tak, aby byly dodrženy 
veškeré zákonné lhůty a potom zejména termín pro vydání 

Vysvětleno 
V současné době je prodlení s předložením 
posudku sankcionováno pouze na základě 
smluvních mechanismů. Za účelem zajištění 
včasného zpracování posudku a eliminaci 
dalších nedostatků stávajícího systému došlo 
v ZPV k dalším úpravám: 
Lhůta pro zpracování posudku - bude vždy 
stanovena ad hoc příslušným úřadem, a to 
s ohledem na rozsah a charakter záměru, 
přičemž doba uvedená v zákoně představuje 
pouze maximální délku této lhůty, jejíž využití lze 
předpokládat pouze u těch nejsložitějších 
záměrů. Doba 60 dní tudíž není maximální 
zákonná lhůta pro předložení posudku, nýbrž 
hranice správního uvážení příslušného úřadu. 
MŽP obecně doporučuje u jednodušších záměrů 
stanovovat lhůtu v délce např. 20-30 dnů, 
nicméně je nutno pamatovat i na složité záměry 
(např. jaderné elektrárny, rozsáhlé průmyslové 
závody apod). 
Odměna za posudek – možnost přímého 
ponížení odměny v případě nedodržení 
stanovené lhůty. 
Zpřísnění podmínek pro udělování, prodlužování 
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stanoviska, který požadujeme pevně zakotvit v zákonné lhůtě. Cílem 
je zajistit rychlý a efektivní postup povolování záměrů a  zamezení 
nedodržování zákonných termínů dle zákona EIA. K dodržování 
povinnosti plnění zákonné lhůty navrhujeme následující výše 
uvedenou úpravu textu zákona. Nedodržení lhůty ze strany 
autorizované osoby by nemělo být stíháno pouze případnou smluvní 
sankcí nebo důsledkem dle výše uvedeného, ale mělo by být 
stíháno jako správní delikt. 

  

ČR si zvolila pro zajištění odbornosti následující postup: 

  • k dokumentaci připravené oznamovatelem se 
vypracuje posudek, který úřad zadá autorizované osobě, 

  • vypracování posudku autorizovanou osobou je 
povinné, úřad tedy vždy zadá vypracování posudku externě, 

  • na vypracování posudku je zákonná lhůta, nicméně 
vztah mezi autorizovanou osobou a úřadem je ryze smluvní, 

  • v praxi dochází ze strany autorizovaných osob k 
překračování lhůt pro vypracování posudků a celé 
posuzování se tím protahuje. 

  

Je otázkou, zda je zvolený koncept vhodný. Pro oznamovatele 
je současná praxe nevýhodná zejména z následujících 
důvodů: 

   •   celý systém posudků vypracovávaných externími 
autorizovanými osobami není plně funkční a vede ke 
zpožděním, 

  •  úřad se obvykle snaží vyvinit z nedodržování lhůt právě s 
poukazem na nedodržení smluvních podmínek ze strany 

a odnímání autorizace – možnost odejmutí 
autorizace v případě porušování povinností 
vyplývajících ze ZPV, mezi které patří i 
nedodržení lhůty pro zpracování posudku. 
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autorizované osoby, 

  •  ze zákona nevyplývá, že by úřad odpovídal za dodržení 
termínu autorizovanou osobou, tak jak je tomu obvykle v 
soukromém právu (pokud mám subdodavatele, odpovídám 
jako bych plnil sám), je tedy otázkou, zda oznamovatel vůbec 
může při nedodržení lhůt požadovat po úřadu náhradu škody 
nebo opatření proti nečinnosti, když prodlení je na straně 
autorizované osoby;   
s autorizovanou osobou oznamovatel nemá žádný smluvní 
vztah, proto nemá možnost jakkoliv vymáhat její případné 
prodlení. 

Na tuto problematiku upozorňujeme již v obecné zásadní 
připomínce a domníváme se není možné aby správní řízení bylo 
kombinováno s obchodním smluvním vztahem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Lb kraj 267.  Z § 9 odstavec 3 – nechat původní znění odstavce – zásadní 
připomínka  
 
Odůvodnění:  
Bezdůvodné stanovování lhůty pro předložení posudku, postačující 
do 60ti dnů obdržení dokumentace a vyjádření obdržených. Pokud 
stanovení lhůty ponecháno, jak se bude řešit nedodržení této lhůty? 

Vysvětleno 
Nedodržení lhůty stanovené příslušným úřadem 
se bude řešit stejně jako stávající nedodržení 
lhůty stanovené zákonem, tj. prostřednictvím 
aplikace sankčních mechanismů vyplývajících ze 
smlouvy mezi příslušným úřadem a 
zpracovatelem posudku. Navíc dojde k přímému 
započtení finančních sankcí vyplývajících ze 
smlouvy a ke zpřísnění podmínek pro udělování, 
prodlužování a odnímání autorizace. 
 
Cílem úpravy je umožnit příslušnému úřadu – v 
závislosti na rozsahu a charakteru záměru – 
stanovit lhůtu pro zpracování posudku o délce, 
která je kratší, než činí horní hranice 60 dnů 
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stanovená zákonem, čímž dojde ke zkrácení 
procesu EIA. V jednodušších případech není 
nezbytné, aby doba pro zpracování posudku 
činila 60 dnů. 
 
Tento princip je v souladu s požadavky na 
zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů. 

MMR 
 

268.  Z K bodu 41 - § 9 odst. 7 

Pro případ, že institut posudku nebude vypuštěn požadujeme v § 9 
odst. 7 stanovit maximální možnou lhůtu k doplnění a přepracování 
posudku ne delší než 60 dnů, postačovat by měla lhůta i 30 dnů. 

Odůvodnění: Navrhovaná úprava umožňuje stanovit „přiměřenou 
lhůtu“, tuto neurčitou lhůtu nepovažujeme v daném případě za 
vhodnou. Pokud je základní lhůta pro předložení posudku 60 dnů 
s možností prodloužení na 90 dnů, mělo by k doplnění a 
přepracování posudku postačovat 30 dnů, určitě by však lhůta 
k přepracování posudku neměla být delší než nejdelší možná lhůta 
zpracování posudku (90 dnů), což však navrhovaná úprava 
neumožňuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno tak, že dodatečná 
lhůta bude omezena maximální hranicí 60 dnů. 

Lb kraj 269.  Z Bod 41 - § 9 odst. 7 – navrhujeme znění první věty – „Zpracovatel 
posudku předloží posudek jednou v listinné podobě a na technickém 
nosiči dat, popřípadě zašle v elektronické podobě v dohodnutém 
termínu.“ – zásadní připomínka 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že se již posudek nerozesílá správním orgánům, 
není zapotřebí překládat v dohodnutém počtu. 

Vysvětleno 
Ustanovení není nutné měnit. Bude záležet na 
příslušném úřadu, jakou formu bude vyžadovat, 
zda vůbec bude vyžadovat fyzickou podobu, 
nebo zda mu postačí forma elektronická. 
V případě listinné podoby nepředpokládáme, že 
budou příslušné úřady vyžadovat více než jedno 
paré. 

MV 270.  Z K čl. I bodům 41 a 42 – k § 9 odst. 7 až 10: 
Ke zkrácení procesu EIA má dojít i prostřednictvím vypuštění 

Vysvětleno 
Posudek slouží jako odborný podklad pro 
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zveřejňování posudku a možnosti se k němu vyjadřovat ze strany 
veřejnosti. Snahy o urychlení schvalovacích procedur by dle našeho 
názoru neměly vést k potlačení některých dosavadních práv 
veřejnosti v ochraně životního prostředí zakotvených v platné právní 
úpravě, kupříkladu široce založené možnosti vyjadřovat se včetně 
komplexního projednání posudku v rámci veřejného projednání. 
Zrušení oprávnění veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených 
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků 
vyjádřit se k posudku a vyloučit jej z veřejného projednávání dle 
našeho názoru nepředstavuje přínos pro proces EIA a pro realizaci 
práva na příznivé životní prostředí podle Listiny základních práv a 
svobod a mezinárodních úmluv a také práva na participaci na 
správě věcí veřejných. Veřejné jednání je důležité pro seznámení 
širší veřejnosti, přičemž vzájemná komunikace mezi všemi 
zúčastněnými – investorem, správními orgány a veřejností – může 
navíc sloužit jako nástroj překonávání nedorozumění a sbližování 
vzájemných stanovisek, čili může být prospěšné  
i pro investory.  
Rovněž se domníváme, že navrhovaná úprava by mohla být 
v rozporu s čl. 6 odst. 4 revidované směrnice EIA, který stanoví 
„Dotčená veřejnost musí dostat včasné  
a účinné možnosti účastnit se rozhodovacích řízení ve věcech 
životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za tím účelem 
právo vyjádřit své připomínky a stanoviska příslušnému orgánu 
nebo orgánům v době, kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 
tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení.“. Navíc na 
základě § 8 odst. 3 se veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány 
a dotčené územní samosprávné celky mohou vyjádřit 
k dokumentaci, kdy jejich vyjádření jsou podle § 8 odst. 4 předávána 
i zpracovateli posudku. Je pak tedy nelogické, aby se tyto subjekty 
nemohly vyjádřit k samotnému posudku, který je zpracováván na 
základě předložené dokumentace a jejich připomínek.  

příslušný úřad, ve kterém je provedena objektivní 
odborná oponentura k dokumentaci. Revidovaná 
směrnice EIA nepožaduje, aby byl tento výsledek 
objektivního odborného posouzení dokumentace 
EIA zveřejňován. 
 
Zrychlení a zefektivnění procesu EIA 
prostřednictvím úpravy posudku již bylo 
dohodnuto v rámci novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že účelem posudku 
zpracovávaného autorizovanými osobami je 
objektivní odborné posouzení dokumentace EIA 
určené příslušnému úřadu, není nezbytné 
posudek samostatně zveřejňovat a umožnit 
dotčené veřejnosti se k němu vyjadřovat. 
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Požadujeme tedy ustanovení zachovat. 
 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
ÚV ČR - 
VÚV 

271.  Z Zásadní připomínka 
K § 9 odst. 7, 8 a 10, § 9a odst. 1, 2, § 17: 
Považujeme za nutné zachovat včasné zveřejňování a možnost 
vyjadřování se k posudku.  
 
Odůvodnění:  
Zrušení možnosti vyjádřit se k posudku je proti cílům směrnice, viz 
důvody k jejímu přijetí č. 16) - 21). 

Vysvětleno 
Posudek slouží jako odborný podklad pro 
příslušný úřad, ve kterém je provedena objektivní 
odborná oponentura k dokumentaci. Revidovaná 
směrnice EIA nepožaduje, aby byl tento výsledek 
objektivního odborného posouzení dokumentace 
EIA zveřejňován. 
Z hlediska široké účasti veřejnosti, k jejímuž 
zajištění je Česká republika vázána Aarhuskou 
úmluvou i směrnicí EIA, je však žádoucí, aby 
takto zásadní podklad pro výsledné stanovisko 
EIA byl zveřejňován, a to i přesto, že se k němu 
veřejnost nemůže vyjádřit. 
Povinnost aktivního zveřejňování dokumentů 
pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na 
životní prostředí je dále výslovně zakotvena 
v ustanovení § 10a odst. 5 písm. e) zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na této 
povinnosti nic nemění skutečnost, že se 
k posudku nebude veřejnost moci vyjádřit. 

§ 9a odst. 1 
ÚV ČR - 
VÚV 

272.  Z Zásadní připomínka 
K  § 9a: 
V odst. 1 je uvedeno, že „příslušný úřad vydá na základě 
dokumentace …..závazné stanovisko…..“. Dále se v odstavci 5 
uvádí že, po posouzení tj. navíc „vydá souhlasné závazné 

Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
Z připomínky není zřejmé, jaké úpravy je 
v návrhu zákona požadováno provést. 
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stanovisko.“ Tento postup je zjevně v rozporu se Správním řádem 
§149. 
 
Odůvodnění:  
Jedná se o „rozhodnutí, které je podmíněno závazným 
stanoviskem“, to v praxi znamená, že nelze vydat rozhodnutí, které 
by bylo s tímto závazným stanoviskem v rozporu. Další tzv. 
„souhlasné“ stanovisko je zbytečné. V průběhu realizace záměru 
může z objektivních důvodů dojít ke změnám. Potom může 
příslušný orgán konečný výsledek ověřit razítkem „ano-ne“ 
„coherent stamp“, bez další byrokracie. Každé nové stanovisko totiž 
obsahuje řadu podmiňujících povinností, ty pak na sebe vážou zase 
řadu odvolání a stížností. Změny záměru jsou stejně podchyceny 
ZPV a tam se opět uplatní jednotný princip závazného stanoviska 
podle SŘ. Tímto postupem by se ŽP mj. vyčlenilo z povinností 
obecně uznávanými a přijímanými ostatními rezorty. 

§ 9a odst. 3 
MSl kraj 273.  Z K bodu 45 - § 9a odst. 3 věta třetí 

Tato věta zní: „Tuto lhůtu může v odůvodněných, zejména složitých, 
případech příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku 
prodloužit, nejdéle však o dalších 30 dnů.“ 
 
Navrhujeme změnit text věty takto: „Stanovisko musí být platné 
v době podání žádosti o vydání rozhodnutí v navazujících řízeních 
a platnost mu pak zůstává zachována po celé navazující řízení.“ 
 
Oznamovatel záměru, potažmo účastník správního řízení nemůže 
předvídat a ani výrazně ovlivnit délku řízení. K tíži účastníka řízení, 
když by si musel třeba i opakovaně nechávat prodloužit závazné 
stanovisko a myslet na to, nemůže být, že navazující řízení někdy 
trvá i léta. 

Akceptováno jinak 
Dle čl. 8a odst. 6 revidované směrnice EIA má 
správní orgán, který záměr povoluje, před 
vydáním svého rozhodnutí (v anglickém znění 
revidované směrnice EIA „when taking a 
decision to grant development consent“, tedy v 
době vydání navazujícího rozhodnutí) povinnost 
přesvědčit se, že odůvodněný závěr uvedený v 
čl. 1 odst. 2 písm. g) bodě iv) revidované 
směrnice EIA (tj. stanovisko EIA), je stále 
aktuální. Členské státy mohou za tímto účelem 
stanovit dobu platnosti odůvodněného závěru 
(stanoviska EIA). Členský stát má tedy de facto 
dvě možnosti, jak zajistit, že stanovisko EIA je v 
době vydání povolení (kteréhokoli z navazujících 
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rozhodnutí), stále aktuální, a to buď v každém 
řízení aktuálnost stanoviska EIA ověřit, tj. 
posoudit změny podmínek v dotčeném území, 
nové znalosti související s věcným obsahem 
dokumentace a vývoj nových technologií 
využitelných v záměru, nebo platnost stanoviska 
EIA časově omezit (tj. stanovit určitou dobu jeho 
platnosti, po kterou se stanovisko EIA považuje 
za aktuální) – vzhledem k účelu daného institutu 
je nezbytné nastavit platnost stanoviska 
jednoznačně a určitě, tedy v podobě pevné doby 
platnosti, a o takové délce, po kterou lze 
presumovat aktuálnost stanoviska EIA.  
 
V případě, že by jednotlivá navazující řízení byla 
vedena v řádu několika měsíců, bylo by možno 
uvažovat vázat platnost stanoviska EIA na 
okamžik zahájení navazujícího řízení. Avšak 
právě z toho důvodu, že navazující řízení může 
trvat i několik let, by mohla být tato úprava 
neslučitelná s požadavkem čl. 8a odst. 6 
revidované směrnice EIA. 
 
Bude tedy především na investorovi, aby měl 
platnost stanoviska EIA na paměti (vigilantibus 
iura). Pokud hrozí, že navazující rozhodnutí již 
nestihne být vydáno v době platnosti stanoviska 
EIA, může investor požádat o jeho prodloužení, 
a to i v poslední den jeho platnosti (potřebné 
dokumenty lze případně doložit dodatečně). 
Vzhledem ke skutečnosti, že navazující 
rozhodnutí může být předmětem i několik měsíců 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



trvajícího přezkumu (ať už správního nebo 
soudního) a preventivní prodlužování stanoviska 
EIA z důvodu možného zrušení takového 
rozhodnutí se jeví jako neúčelné, je požadavek 
na platnost stanoviska EIA vztažen k okamžiku 
vydání navazujícího rozhodnutí v prvním stupni.  
 
Zároveň dochází k doplnění § 9a odst. 4 ZPV 
tak, aby byly ošetřeny situace, kdy po 
dlouhotrvajícím správním či soudním přezkumu 
dojde ke zrušení prvostupňového rozhodnutí a 
kdy v mezidobí (nebo dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí) dojde k uplynutí 
platnosti stanoviska EIA. Ustanovení tedy 
dopadá na povolené záměry, u kterých již 
oznamovatel není nucen stanovisko EIA 
prodlužovat pro účely jiných navazujících řízení. 
V takovém případě se má za to, že platnost 
stanoviska EIA neuplyne dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí (de facto je 
oznamovateli poskytnuta lhůta 60 dnů na podání 
žádosti o prodloužení stanoviska EIA poté, co 
mu již platnost uplynula). 

MMR 274.  Z K bodu 45 - § 9a odst. 3 věta poslední   

V odstavci 3 požadujeme větu poslední vypustit. 

Potřebu platnosti závazného stanoviska ke dni vydání rozhodnutí 
v navazujícím řízení, tedy opuštění institutu přerušení běhu lhůty 
platnosti závazného stanoviska okamžikem zahájení navazujícího 
řízení, považujeme za nadbytečnou administrativní zátěž pro 
žadatele. Aktuálnost, tedy i využitelnost závazného stanoviska, by 
měla být součástí ověření případných změn záměru, tzv. coherence 

Akceptováno jinak 
Stávající úpravu § 9a odst. 3 věty poslední ZPV, 
dle které se (v souladu ustáleným výkladem) po 
zahájení navazujícího řízení stává stanovisko 
EIA „navěky platným“ (za předpokladu, že 
nedojde k zastavení řízení nebo zamítnutí 
žádosti) nelze považovat za slučitelnou s unijním 
právem, neboť čl. 8a odst. 6 revidované 
směrnice EIA požaduje, aby byla před vydáním 
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stamp. Stav, kdy může dojít k případu, že se vedle sebe budou 
ověřovat změny projektu a zvlášť platnost závazného stanoviska, 
považujeme za rozporný s ideálem efektivního správního řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

povolení (tedy navazujícího rozhodnutí) ověřena 
aktuálnost stanoviska EIA. 
Zahrnout ověření aktuálnosti stanoviska EIA do 
institutu coherence stamp bylo zvažováno jako 
jedna z možností, avšak bylo od něj upuštěno, a 
to z následujících důvodů: 
- Opakované posuzování aktuálnosti – 

s ohledem na množství navazujících řízení 
k jednomu záměru by docházelo 
k opakovanému a často paralelnímu 
ověřování aktuálnosti 

- Předmět coherence stamp – zatímco 
stávající coherence stamp se zabývá 
záměrem jako takovým a jeho změnami 
v rozsahu, který je předmětem daného 
navazujícího řízení, aktuálnost stanoviska 
EIA by musela vždy být ověřována jako celek 
ve vztahu k celému posouzenému záměru 

- Právní jistota – v případě pevné platnosti 
stanoviska EIA oznamovatel přesně ví, 
dokdy mu platí, a během této doby mu 
nehrozí, že bude v navazujícím řízení 
stanovisko EIA prohlášeno za neaktuální 

Vzhledem ke skutečnosti, že navazující 
rozhodnutí může být předmětem i několik měsíců 
trvajícího přezkumu (ať už správního nebo 
soudního) a preventivní prodlužování stanoviska 
EIA z důvodu možného zrušení takového 
rozhodnutí se jeví jako neúčelné, je požadavek 
na platnost stanoviska EIA vztažen k okamžiku 
vydání navazujícího rozhodnutí v prvním stupni.  
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Zároveň dochází k doplnění § 9a odst. 4 ZPV 
tak, aby byly ošetřeny situace, kdy po 
dlouhotrvajícím správním či soudním přezkumu 
dojde ke zrušení prvostupňového rozhodnutí a 
kdy v mezidobí (nebo dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí) dojde k uplynutí 
platnosti stanoviska EIA. Ustanovení tedy 
dopadá na povolené záměry, u kterých již 
oznamovatel není nucen stanovisko EIA 
prodlužovat pro účely jiných navazujících řízení. 
V takovém případě se má za to, že platnost 
stanoviska EIA neuplyne dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí (de facto je 
oznamovateli poskytnuta lhůta 60 dnů na podání 
žádosti o prodloužení stanoviska EIA poté, co 
mu již platnost uplynula). 

MPO 275.  Z K § 9a odst. 3 a 4 
Požadujeme vypustit poslední větu odst. 3. Případně v § 9a odst. 4 
doplnit, že běh lhůty platnosti stanoviska se staví po dobu 
probíhajících soudních přezkumů jakýchkoliv navazujících 
rozhodnutí. 
 
Odůvodnění: 
Proces, který vede k vydání závazného stanoviska EIA je i po 
případných úpravách časově náročný, proto nelze souhlasit s tím, 
aby v případě odvolání a zejména soudního sporu o platnost 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení, kdy výsledkem těchto 
přezkumů bude opakované vydání rozhodnutí, bylo k tíži 
oznamovatele udržovat stanovisko EIA „preventivně“ platné po 
celou tuto dobu. Zejména v případě procesních pochybení úřadů je 
původní navržená konstrukce nepřijatelným zatížením. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Akceptováno jinakStávající úpravu § 9a odst. 3 
věty poslední ZPV, dle které se (v souladu 
ustáleným výkladem) po zahájení navazujícího 
řízení stává stanovisko EIA „navěky platným“ (za 
předpokladu, že nedojde k zastavení řízení nebo 
zamítnutí žádosti) nelze považovat za slučitelnou 
s unijním právem, neboť čl. 8a odst. 6 
revidované směrnice EIA požaduje, aby byla 
před vydáním povolení (tedy navazujícího 
rozhodnutí) ověřena aktuálnost stanoviska EIA. 
Vzhledem ke skutečnosti, že navazující 
rozhodnutí může být předmětem i několik měsíců 
trvajícího přezkumu (ať už správního nebo 
soudního) a preventivní prodlužování stanoviska 
EIA z důvodu možného zrušení takového 
rozhodnutí se jeví jako neúčelné, je požadavek 
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na platnost stanoviska EIA vztažen k okamžiku 
vydání navazujícího rozhodnutí v prvním stupni.  
 
Zároveň dochází k doplnění § 9a odst. 4 ZPV 
tak, aby byly ošetřeny situace, kdy po 
dlouhotrvajícím správním či soudním přezkumu 
dojde ke zrušení prvostupňového rozhodnutí a 
kdy v mezidobí (nebo dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí) dojde k uplynutí 
platnosti stanoviska EIA. Ustanovení tedy 
dopadá na povolené záměry, u kterých již 
oznamovatel není nucen stanovisko EIA 
prodlužovat pro účely jiných navazujících řízení. 
V takovém případě se má za to, že platnost 
stanoviska EIA neuplyne dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí (de facto je 
oznamovateli poskytnuta lhůta 60 dnů na podání 
žádosti o prodloužení stanoviska EIA poté, co 
mu již platnost uplynula). 

SPČR 276.  Z K § 9a odst. 3 a 4 
Požadujeme vypustit poslední větu odst. 3. Případně v § 9a odst. 4 
doplnit, že běh lhůty platnosti stanoviska se staví po dobu 
probíhajících soudních přezkumů jakýchkoliv navazujících 
rozhodnutí. 
 
Odůvodnění: 
Proces, který vede k vydání závazného stanoviska EIA je i po 
případných úpravách časově náročný, že nelze souhlasit s tím, aby 
v případě odvolání a zejména soudního sporu o platnost rozhodnutí 
vydaného v navazujícím řízení, kdy výsledkem těchto přezkumů 
bude opakované vydání rozhodnutí, bylo k tíži oznamovatele 
udržovat stanovisko EIA „preventivně“ platné po celou tuto dobu. 

Akceptováno jinak 
Stávající úpravu § 9a odst. 3 věty poslední ZPV, 
dle které se (v souladu ustáleným výkladem) po 
zahájení navazujícího řízení stává stanovisko 
EIA „navěky platným“ (za předpokladu, že 
nedojde k zastavení řízení nebo zamítnutí 
žádosti) nelze považovat za slučitelnou s unijním 
právem, neboť čl. 8a odst. 6 revidované 
směrnice EIA požaduje, aby byla před vydáním 
povolení (tedy navazujícího rozhodnutí) ověřena 
aktuálnost stanoviska EIA. 
Vzhledem ke skutečnosti, že navazující 
rozhodnutí může být předmětem i několik měsíců 
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Zejména v případě procesních pochybení úřadů je původní 
navržená konstrukce nepřijatelným zatížením. 

trvajícího přezkumu (ať už správního nebo 
soudního) a preventivní prodlužování stanoviska 
EIA z důvodu možného zrušení takového 
rozhodnutí se jeví jako neúčelné, je požadavek 
na platnost stanoviska EIA vztažen k okamžiku 
vydání navazujícího rozhodnutí v prvním stupni.  
 
Zároveň dochází k doplnění § 9a odst. 4 ZPV 
tak, aby byly ošetřeny situace, kdy po 
dlouhotrvajícím správním či soudním přezkumu 
dojde ke zrušení prvostupňového rozhodnutí a 
kdy v mezidobí (nebo dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí) dojde k uplynutí 
platnosti stanoviska EIA. Ustanovení tedy 
dopadá na povolené záměry, u kterých již 
oznamovatel není nucen stanovisko EIA 
prodlužovat pro účely jiných navazujících řízení. 
V takovém případě se má za to, že platnost 
stanoviska EIA neuplyne dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí (de facto je 
oznamovateli poskytnuta lhůta 60 dnů na podání 
žádosti o prodloužení stanoviska EIA poté, co 
mu již platnost uplynula). 

HK ČR 277.  Z Připomínka k bodu 45 (§ 9a odst. 3 a 4) 

Požadujeme vypustit poslední větu odst. 3, případně v § 9a odst. 4 
doplnit, že běh lhůty platnosti stanoviska se staví po dobu 
probíhajících soudních přezkumů jakýchkoliv navazujících 
rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Proces, který vede k vydání závazného stanoviska EIA je i po 
případných úpravách časově náročný, že nelze souhlasit s tím, aby 

Akceptováno jinak 
Stávající úpravu § 9a odst. 3 věty poslední ZPV, 
dle které se (v souladu ustáleným výkladem) po 
zahájení navazujícího řízení stává stanovisko 
EIA „navěky platným“ (za předpokladu, že 
nedojde k zastavení řízení nebo zamítnutí 
žádosti) nelze považovat za slučitelnou s unijním 
právem, neboť čl. 8a odst. 6 revidované 
směrnice EIA požaduje, aby byla před vydáním 
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v případě odvolání a zejména soudního sporu o platnost rozhodnutí 
vydaného v navazujícím řízení, kdy výsledkem těchto přezkumů 
bude opakované vydání rozhodnutí, bylo k tíži oznamovatele 
udržovat stanovisko EIA „preventivně“ platné po celou tuto dobu. 
Zejména v případě procesních pochybení úřadů, které mohou být 
důvodem pro „obnovu“ řízení, je původní navržená konstrukce 
preventivního udržování platnosti stanoviska EIA nepřijatelným 
zatížením oznamovatele a nelze ji po něm spravedlivě požadovat. 

povolení (tedy navazujícího rozhodnutí) ověřena 
aktuálnost stanoviska EIA.  
Vzhledem ke skutečnosti, že navazující 
rozhodnutí může být předmětem i několik měsíců 
trvajícího přezkumu (ať už správního nebo 
soudního) a preventivní prodlužování stanoviska 
EIA z důvodu možného zrušení takového 
rozhodnutí se jeví jako neúčelné, je požadavek 
na platnost stanoviska EIA vztažen k okamžiku 
vydání navazujícího rozhodnutí v prvním stupni.  
 
Zároveň dochází k doplnění § 9a odst. 4 ZPV 
tak, aby byly ošetřeny situace, kdy po 
dlouhotrvajícím správním či soudním přezkumu 
dojde ke zrušení prvostupňového rozhodnutí a 
kdy v mezidobí (nebo dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí) dojde k uplynutí 
platnosti stanoviska EIA. Ustanovení tedy 
dopadá na povolené záměry, u kterých již 
oznamovatel není nucen stanovisko EIA 
prodlužovat pro účely jiných navazujících řízení. 
V takovém případě se má za to, že platnost 
stanoviska EIA neuplyne dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí (de facto je 
oznamovateli poskytnuta lhůta 60 dnů na podání 
žádosti o prodloužení stanoviska EIA poté, co 
mu již platnost uplynula). 

KZPS 278.  Z V odstavci 3 navrhujeme stanovit, že lhůta platnosti stanoviska se 
staví v případě zahájení soudního řízení, ve kterém je 
přezkoumáváno rozhodnutí v navazujícím řízení. 
 
Pokud je zahájeno soudní řízení nelze po oznamovateli spravedlivě 

Akceptováno jinak 
Stávající úpravu § 9a odst. 3 věty poslední ZPV, 
dle které se (v souladu ustáleným výkladem) po 
zahájení navazujícího řízení stává stanovisko 
EIA „navěky platným“ (za předpokladu, že 
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požadovat, aby na své náklady stanovisko opětovně prodlužoval. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

nedojde k zastavení řízení nebo zamítnutí 
žádosti) nelze považovat za slučitelnou s unijním 
právem, neboť čl. 8a odst. 6 revidované 
směrnice EIA požaduje, aby byla před vydáním 
povolení (tedy navazujícího rozhodnutí) ověřena 
aktuálnost stanoviska EIA. 
Vzhledem ke skutečnosti, že navazující 
rozhodnutí může být předmětem i několik měsíců 
trvajícího přezkumu (ať už správního nebo 
soudního) a preventivní prodlužování stanoviska 
EIA z důvodu možného zrušení takového 
rozhodnutí se jeví jako neúčelné, je požadavek 
na platnost stanoviska EIA vztažen k okamžiku 
vydání navazujícího rozhodnutí v prvním stupni.  
 
Zároveň dochází k doplnění § 9a odst. 4 ZPV 
tak, aby byly ošetřeny situace, kdy po 
dlouhotrvajícím správním či soudním přezkumu 
dojde ke zrušení prvostupňového rozhodnutí a 
kdy v mezidobí (nebo dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí) dojde k uplynutí 
platnosti stanoviska EIA. Ustanovení tedy 
dopadá na povolené záměry, u kterých již 
oznamovatel není nucen stanovisko EIA 
prodlužovat pro účely jiných navazujících řízení. 
V takovém případě se má za to, že platnost 
stanoviska EIA neuplyne dříve než 60 dnů po 
zrušení takového rozhodnutí (de facto je 
oznamovateli poskytnuta lhůta 60 dnů na podání 
žádosti o prodloužení stanoviska EIA poté, co 
mu již platnost uplynula). 

§ 9a odst. 4 
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Praha 279.  Z K bodu 46 - § 9a odst. 4 
Požadujeme doplnit, že o prodloužení se rozhoduje formou 
závazného stanoviska.  
Předpokládáme, že není záměrem, aby se o prodloužení vydávalo 
rozhodnutí. Požadujeme proto výslovně toto upravit za účelem 
zamezit případným pochybnostem a nejasnostem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
K prodlužování platnosti stanoviska EIA bude 
docházet stejnou formou jako dosud, tedy 
úkonem podle části čtvrté správního řádu. 

MZe 280.  Z K bodu 48. (§ 9a odst. 4) 
Požadujeme, aby v ustanovení § 9a, odst. 4 nově vkládané věty 
zněly následovně: 
 
„Žádost o prodloužení doby platnosti stanoviska musí být podána 
před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není o 
žádosti rozhodnuto. V žádosti o prodloužení doby platnosti 
stanoviska oznamovatel popíše aktuální stav dotčeného území 
včetně souhrnu veškerých změn oproti stavu v době vydání 
stanoviska a změny znalostí souvisejících s věcným obsahem 
dokumentace.“. 
 
Odůvodnění:  
 
Upřesnění významu textu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Doplnění není nezbytné. Spojení „prodloužení 
platnosti“ se běžně užívá, dokonce častěji než 
„prodloužení doby platnosti“. Rovněž se jedná o 
ustálenou formulaci ZPV, která nečiní v praxi 
potíže. 

MD 281.  Z K čl. I, bodům 45 až 51 (§ 9a) 
• Požadujeme upuštění od omezení platnosti stanoviska 

vydávaného podle § 9a odst. 1 s tím, že ověřování, zda 
nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném území, 
navrhujeme začlenit do posuzování před vydáním závazného 
stanoviska podle § 9a odst. 5 (coherence stamp). Účelem námi 
navrhované změny je zejména snížení administrativní 
náročnosti, která by byla spojena s vedením řízení o 

Akceptováno částečně 
• Zahrnout ověření aktuálnosti stanoviska EIA 

do institutu coherence stamp bylo zvažováno 
jako jedna z možností, avšak bylo od něj 
upuštěno, a to z následujících důvodů: 
- Opakované posuzování aktuálnosti – 

s ohledem na množství navazujících 
řízení k jednomu záměru by docházelo 
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prodloužení platnosti stanoviska (§ 9a odst. 4). Námi 
navrhovaná změna by rovněž vyřešila problémy, které by 
nastaly v souvislosti se skutečností, že stanovisko musí být dle 
návrhu platné v době vydání rozhodnutí v navazujícím řízení, 
pokud by platnost stanoviska uplynula v průběhu řízení. 
Vzhledem k tomu, že směrnice EIA v čl. 8 odst. 6 požaduje 
primárně ověřování aktuálnosti stanoviska před vydání 
povolení s tím, že omezování doby platnosti stanoviska dává 
pouze jako jednu z možností, jak dosáhnout tohoto cíle, avšak 
striktně jej nevyžaduje, považujeme institut coherence stamp 
za mnohem přiléhavější řešení, přičemž současné omezování 
platnosti stanoviska se v této souvislosti jeví jako nadbytečné. 

• Pokud by nebylo vyhověno výše uvedené zásadní připomínce, 
požadujeme provedení následujících úprav: 
- Požadujeme zachovat stávající pojetí, kdy je vyžadováno, 

aby bylo stanovisko bylo platné v okamžiku zahájení 
navazujícího řízení, nikoliv v době vydání rozhodnutí 
v navazujících řízeních. 

- Požadujeme, aby nebyla rušena čtvrtá věta § 9a odst. 4 
(původní odst. 3), tedy aby bylo zachováno, že lhůta 
platnosti stanoviska se přerušuje, pokud bylo zahájeno 
navazující řízení. 

- V § 9a odst. 4 druhé větě požadujeme slova „může být“ 
nahradit slovem „bude“, neboť pravidla pro prodloužení 
platnosti stanoviska jsou jasně dána a není a neměl by být 
dán prostor pro jakékoli další uvážení příslušného úřadu. 

- Dále požadujeme v § 9a odst. 4 větě druhé za slova „v 
dotčeném území,“ vložit slova „v jejichž důsledku by záměr 
mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí“, 
neboť ke změnám v dotčeném území bude docházet vždy, 
avšak důvodem pro neaktuálnost stanoviska EIA nemůže 

k opakovanému a často paralelnímu 
ověřování aktuálnosti 

- Předmět coherence stamp – zatímco 
stávající coherence stamp se zabývá 
záměrem jako takovým a jeho změnami 
v rozsahu, který je předmětem daného 
navazujícího řízení, aktuálnost stanoviska 
EIA by musela vždy být ověřována jako 
celek ve vztahu k celému posouzenému 
záměru 

- Právní jistota – v případě pevné platnosti 
stanoviska EIA oznamovatel přesně ví, 
dokdy mu platí, a během této doby mu 
nehrozí, že bude v navazujícím řízení 
stanovisko EIA prohlášeno za neaktuální 

 
• Stávající úpravu § 9a odst. 3 věty poslední 

ZPV, dle které se (v souladu ustáleným 
výkladem) po zahájení navazujícího řízení 
stává stanovisko EIA „navěky platným“ (za 
předpokladu, že nedojde k zastavení řízení 
nebo zamítnutí žádosti) nelze považovat za 
slučitelnou s unijním právem, neboť čl. 8a 
odst. 6 revidované směrnice EIA požaduje, 
aby byla před vydáním povolení (tedy 
navazujícího rozhodnutí) ověřena aktuálnost 
stanoviska EIA. 
Pokud jsou splněny podmínky pro 
prodloužení, stanovisko by mělo být 
prodlouženo – nejedná se o diskreci 
příslušného úřadu. Ustanovení proto bude 
upraveno následovně: „platnost stanoviska 
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být jakákoliv marginální změna v území, natož změna, která 
nebude záměrem negativně ovlivněna. 

- Stejně tak u změny znalostí požadujeme, aby se jednalo 
pouze o „podstatné změny znalostí“. 

- Požadujeme, aby v případě, že bude v řízení o prodloužení 
platnosti stanoviska shledáno, že došlo ke změnám 
podmínek v dotčeném území pouze ve vztahu k části 
záměru, bylo umožněno k ostatním částem záměru 
prodloužit platnost stanoviska. 

- Rovněž požadujeme, aby se v případě prodlužování 
platnosti stanoviska nebraly v úvahu změny vztahující se k 
částem záměru, které již byly povoleny. 

- Dále požadujeme z poslední věty § 9a odst. 4 vypustit 
povinnost oznamovatele popisovat změny znalostí 
souvisejících s věcným obsahem dokumentace, neboť 
oznamovatel nemůže garantovat popsání veškerých změn 
znalostí. 

- V poslední větě § 9a odst. 4 požadujeme dále upřesnit, že 
se nepožaduje popis „souhrnu veškerých změn“ dotčeného 
území, ale popis „souhrnu jemu známých změn“ dotčeného 
území. 

příslušný úřad může být na žádost 
oznamovatele prodloužena prodlouží…“ 
Z hlediska ověřování aktuálnosti stanoviska 
EIA, tedy splnění podmínek pro prodloužení 
jeho platnosti, se přihlíží pouze k podstatným 
změnám. Pokud jde o předpoklady 
prodloužení, dochází k upřesnění použité 
formulace tak, aby korespondovala s pojmy 
již používanými v zákoně (pojmy „znalosti 
související s věcným obsahem 
dokumentace“ a „vývoj nových technologií 
využitelných v záměru“ jsou nahrazeny 
pojmy „poznatky a metody posuzování“, 
které jsou již užity v § 7 odst. 1 písm. c) a v § 
8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k upřesnění 
toho, co se rozumí podstatnými změnami, 
které odůvodňují neprodloužení stanoviska 
EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že se 
jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné 
významné vlivy, jiné než ty, které již byly 
předmětem procesu EIA). Zatímco tedy ke 
změnám podmínek v dotčeném území nebo 
znalostí souvisejících s věcným obsahem 
dokumentace bude přirozeně docházet stále, 
neaktuálnost stanoviska EIA mohou způsobit 
pouze kvalifikované (podstatné) změny. 
Skutečnost zdali se jedná o změnu 
podstatnou, vyhodnocuje příslušný úřad – 
oznamovatel si tuto úvahu nemůže učinit 
sám a je proto jeho povinností informovat 
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příslušný úřad o veškerých změnách. Nelze 
tuto povinnost omezit pouze na jemu známé 
změny, neboť takto subjektivní hledisko by 
zcela popřelo smysl daného ustanovení 
(např. oznamovatel by se o změny ani 
nezajímal a tvrdil, že o žádných neví, byť by 
byly obecně známé). 

ČBÚ 282.  Z K bodům 46 až 48 
ČBÚ navrhuje sloučit novelizační body 46 až 48 návrhu zákona a 
takto spojený novelizační bod 46 (resp. novelizační bod 41 ve vazbě 
na sloučení novelizačních bodů 4 až 6, sloučení bodů 10 a 11 a 
zrušení novelizačních bodů 30 a 33) uvést ve znění: 

„41. V § 9a se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.“. 

Odůvodnění: Ponechání omezení platnosti stanoviska je 
nedůvodné. Zajištění aktuálnosti stanoviska EIA je zajištěna 
zavedením ověřovacího závazného stanoviska v § 9a odst. 4 
platného znění zákona, které bylo do zákona zakotveno zákonem č. 
39/2015 Sb. 
V této souvislosti je nutné úpravu číslování odstavců § 9a 
promítnout do novelizačních bodů 49 až 52. Např. v novelizačním 
bodě 52 zrušit v § 9a odstavec 5, nikoliv odstavec 6. Tato úprava 
bude srozumitelnější i z hlediska platného znění, neboť 
novelizačním bodem 52 je zrušován odstavec 5 platného znění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Na základě vznesených připomínek bude § 9a 
odst. 4 (původní odstavec 3) upraven tak, že 
prodloužení platnosti stanoviska bude nárokové, 
pokud nedošlo ke změnám podmínek v 
dotčeném území nebo poznatků a metod 
posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl 
mít dosud neposouzený významný vliv na životní 
prostředí. Platnost stanoviska neuplyne, dokud 
není žádost o prodloužení vyřízena. Dojde-li ke 
zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení, platnost 
stanoviska neuplyne dříve, než 60 dnů po dni, 
kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. 
Rovněž dochází k doplnění nového odstavce, 
který vyřeší situace, kdy nelze-li stanovisko 
prodloužit z důvodu podstatných změn, které se 
vztahují pouze k určité části nebo etapě záměru, 
tak v takovém případě bude taková část nebo 
etapa předmětem zjišťovacího řízení a případně i 
procesu EIA. Úprava pak umožní prodloužit 
platnost stanoviska i částečně v rozsahu, ve 
kterém se jej nedotýkají změny podle věty první. 

KPR 283.  D K čl. I 
K bodu 48 
V § 9a odst. 4 doporučujeme prodloužit dosavadní dobu platnosti 

Akceptováno 
Členský stát má povinnost ověřit, že stanovisko 
EIA je v době vydání navazujícího rozhodnutí 
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závazného stanoviska z 5 let na 7 let od jeho vydání a současně 
garantovat prodloužení jeho platnosti při splnění určitých podmínek. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na zásadní změnu pravidel, podle nichž musí být 
stanovisko platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních, 
lze očekávat zvýšení počtu žádostí o prodloužení jeho platnosti, 
nehledě na náročnost povolovacích procesů v České republice. 

stále aktuální, přičemž může za tímto účelem 
stanovit určitou dobu jeho platnosti, po kterou se 
stanovisko EIA považuje za aktuální – vzhledem 
k účelu daného institutu je nezbytné nastavit 
platnost stanoviska a o takové délce, po kterou 
lze presumovat aktuálnost stanoviska EIA. Zde 
tedy logicky platí, že čím kratší tato doba bude, 
tím větší pravděpodobnost, že stanovisko EIA 
bude i v době uplynutí jeho platnosti aktuální, a 
naopak, čím delší doba platnosti stanoviska EIA, 
tím nižší pravděpodobnost jeho aktuálnosti po 
celou tuto dobu a vyšší riziko neslučitelnosti 
vnitrostátní právní úpravy s unijním právem. S 
přihlédnutím k dosavadní praxi, kdy platnost 
stanoviska EIA byla nejprve 2 a později 5 let, a 
právní úpravě v ostatních členských státech se 
proto jako optimální jeví rozpětí o délce cca 5 až 
7 let. 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že prvotní 
délka platnosti stanoviska EIA bude činit 7 let. 
Do § 9a bude dále vložen nový odstavec 5, který 
umožní i částečné prodloužení stanoviska EIA 
v případě, že se „neaktuálnost“ stanoviska EIA 
vztahuje pouze k určité části nebo etapě záměru. 

MPO 
 

284.  Z K § 9a odst. 4 (platnost stanoviska) 
Požadujeme, aby platnost stanoviska byla oproti návrhu 
předkladatele prodloužena na 10 let od jeho vydání. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje zásadní změnu mechanismu platnosti 
stanoviska EIA v neprospěch investorů, kdy dosud byla 
problematika platnosti zkonzumována prvním rozhodnutím 

Akceptováno částečně 
Členský stát má povinnost ověřit, že stanovisko 
EIA je v době vydání navazujícího rozhodnutí 
stále aktuální, přičemž může za tímto účelem 
stanovit určitou dobu jeho platnosti, po kterou se 
stanovisko EIA považuje za aktuální – vzhledem 
k účelu daného institutu je nezbytné nastavit 
platnost stanoviska a o takové délce, po kterou 
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v navazujícím řízení. Pokud má být platnost stanoviska EIA 
zkonzumována až vydáním všech povolení, kterými se umožňuje 
umístění nebo provedení záměru, pak je třeba, aby lhůta, ve které je 
nezbytné získat všechna tato povolení, odpovídala realitě skutečné 
časové náročnosti jejich získání. Byť lze mít pochopení pro 
požadavek revidované směrnice na zajištění aktuálnosti stanoviska 
EIA, mechanismus, kterým toto bude zajištěno, musí odpovídat 
náročnosti povolovacích procesů v České republice. Zejména u 
liniových staveb a přenosové soustavy, které přecházejí přes mnoho 
pozemků, je zásadní doba, která je nezbytná k zajištění 
majetkových práv k pozemkům, na nichž bude stavba umisťována, 
kdy je třeba mnohdy aplikovat vyvlastňování potřebných práv. Tato 
doba je determinující pro časovou náročnost povolovacího procesu. 
Dalším aspektem, který vstupuje do délky povolovacího procesu, 
jsou v případě některých typů staveb rovněž výběrová řízení podle 
zákona o zadávání zakázek. Doba 10 let je tedy minimální pro to, 
aby investor jako je např. ČEPS mohl tyto záležitosti zajistit. 
 Tato připomínka je zásadní. 

lze presumovat aktuálnost stanoviska EIA. Zde 
tedy logicky platí, že čím kratší tato doba bude, 
tím větší pravděpodobnost, že stanovisko EIA 
bude i v době uplynutí jeho platnosti aktuální, a 
naopak, čím delší doba platnosti stanoviska EIA, 
tím nižší pravděpodobnost jeho aktuálnosti po 
celou tuto dobu a vyšší riziko neslučitelnosti 
vnitrostátní právní úpravy s unijním právem. S 
přihlédnutím k dosavadní praxi, kdy platnost 
stanoviska EIA byla nejprve 2 a později 5 let, a 
právní úpravě v ostatních členských státech se 
proto jako optimální jeví rozpětí o délce cca 5 až 
7 let.  
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že prvotní 
délka platnosti stanoviska EIA bude činit 7 let. 
Do § 9a bude dále vložen nový odstavec 5, který 
umožní i částečné prodloužení stanoviska EIA 
v případě, že se „neaktuálnost“ stanoviska EIA 
vztahuje pouze k určité části nebo etapě záměru. 

SPČR 285.  Z K § 9a odst. 4 (platnost stanoviska) 
Požadujeme, aby platnost stanoviska byla oproti návrhu 
předkladatele prodloužena na 7 let od jeho vydání. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje zásadní změnu mechanismu platnosti 
stanoviska EIA, kdy dosud byla problematika platnosti 
zkonzumována prvním rozhodnutím v navazujícím řízení. Pokud má 
být platnost stanoviska EIA zkonzumována až vydáním všech 
povolení, kterými se umožňuje umístění nebo provedení záměru, 
pak je třeba, aby lhůta, ve které je nezbytné získat všechna tato 
povolení, odpovídala realitě skutečné časové náročnosti jejich 
získání. Byť lze mít pochopení nad požadavkem revidované 

Akceptováno částečně 
Členský stát má povinnost ověřit, že stanovisko 
EIA je v době vydání navazujícího rozhodnutí 
stále aktuální, přičemž může za tímto účelem 
stanovit určitou dobu jeho platnosti, po kterou se 
stanovisko EIA považuje za aktuální – vzhledem 
k účelu daného institutu je nezbytné nastavit 
platnost stanoviska a o takové délce, po kterou 
lze presumovat aktuálnost stanoviska EIA. Zde 
tedy logicky platí, že čím kratší tato doba bude, 
tím větší pravděpodobnost, že stanovisko EIA 
bude i v době uplynutí jeho platnosti aktuální, a 
naopak, čím delší doba platnosti stanoviska EIA, 
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směrnice na zajištění aktuálnosti stanoviska EIA, mechanismus, 
kterým tak bude zajištěno, musí odpovídat náročnosti povolovacích 
procesů v České republice. Zejména u liniových staveb, které 
přecházejí přes mnoho pozemků, je zásadní doba, která je nezbytná 
k zajištění majetkových práv k pozemkům, na nichž bude stavba 
umisťována, kdy je třeba mnohdy aplikovat vyvlastňování 
potřebných práv. Tato doba je determinující pro časovou náročnost 
povolovacího procesu. Dalším aspektem, který vstupuje do délky 
povolovacího procesu, jsou v případě některých typů staveb rovněž 
výběrová řízení podle zákona o zadávání zakázek. Argumentaci lze 
rovněž podpořit tím, že stávající praxe prodlužování platnosti 
stanovisek EIA, prokázala, že platnost 5 let (avšak při předchozím 
mechanismu) je dostatečná a potvrzuje, že obecně nedochází v této 
době k tak zásadním změnám v území, které by bylo nutné 
vyhodnotit v novém posouzení vlivů na životní prostředí, a proto 
nevidíme problém prodloužení úvodní platnosti stanoviska na 
požadovaných 7 let (s novým mechanismem). 

tím nižší pravděpodobnost jeho aktuálnosti po 
celou tuto dobu a vyšší riziko neslučitelnosti 
vnitrostátní právní úpravy s unijním právem. S 
přihlédnutím k dosavadní praxi, kdy platnost 
stanoviska EIA byla nejprve 2 a později 5 let, a 
právní úpravě v ostatních členských státech se 
proto jako optimální jeví rozpětí o délce cca 5 až 
7 let. 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že prvotní 
délka platnosti stanoviska EIA bude činit 7 let. 
Do § 9a bude dále vložen nový odstavec 5, který 
umožní i částečné prodloužení stanoviska EIA 
v případě, že se „neaktuálnost“ stanoviska EIA 
vztahuje pouze k určité části nebo etapě záměru. 

HK ČR 286.  Z Připomínka k § 9a odst. 4 (platnost stanoviska) 
Požadujeme, aby platnost stanoviska byla oproti návrhu 
předkladatele prodloužena na 7 let od jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Obnovování stanovisek s sebou nese riziko negativního posouzení 
podmínek jeho obnovy a nutnosti opakovat celý proces posouzení. 
Oznamovatel tedy nese mnohem větší riziko, že v době, kdy jsou již 
části projektu v realizaci, dojde v území ke změnám, které vyvolají 
potřebu nového posouzení a stanovení nových podmínek pro další 
etapy projektu. Předkladatel navrhuje zásadní změnu stávajícího 
mechanismu platnosti stanoviska EIA, kdy dosud byla problematika 
platnosti zkonzumována prvním rozhodnutím v navazujícím řízení. 
Pokud má být platnost stanoviska EIA zkonzumována až vydáním 
všech povolení, kterými se umožňuje umístění nebo provedení 

Akceptováno částečně 
Členský stát má povinnost ověřit, že stanovisko 
EIA je v době vydání navazujícího rozhodnutí 
stále aktuální, přičemž může za tímto účelem 
stanovit určitou dobu jeho platnosti, po kterou se 
stanovisko EIA považuje za aktuální – vzhledem 
k účelu daného institutu je nezbytné nastavit 
platnost stanoviska a o takové délce, po kterou 
lze presumovat aktuálnost stanoviska EIA. Zde 
tedy logicky platí, že čím kratší tato doba bude, 
tím větší pravděpodobnost, že stanovisko EIA 
bude i v době uplynutí jeho platnosti aktuální, a 
naopak, čím delší doba platnosti stanoviska EIA, 
tím nižší pravděpodobnost jeho aktuálnosti po 
celou tuto dobu a vyšší riziko neslučitelnosti 
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záměru, pak je třeba, aby lhůta, ve které je nezbytné získat všechna 
tato povolení, odpovídala realitě skutečné časové náročnosti jejich 
získání. Byť lze mít pochopení nad požadavkem revidované 
směrnice na zajištění aktuálnosti stanoviska EIA, mechanismus, 
kterým tak bude zajištěno, musí odpovídat náročnosti povolovacích 
procesů v České republice. Zejména  
u liniových staveb, které přecházejí přes mnoho pozemků, je 
zásadní doba, která je nezbytná k zajištění majetkových práv 
k pozemkům, na nichž bude stavba umisťována, kdy je třeba 
mnohdy aplikovat vyvlastňování potřebných práv. Tato doba je 
determinující pro časovou náročnost povolovacího procesu. Dalším 
aspektem, který vstupuje do délky povolovacího procesu, jsou 
v případě některých typů staveb rovněž výběrová řízení podle 
zákona o zadávání zakázek. Směrnice přesná pravidla prodlužování 
ani platnosti stanovisek neobsahuje a nechává do značné míry na 
členských státech, aby si stanovily pravidla vlastní. Směrnice říká 
pouze následující: „Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, přesvědčí se, že odůvodněný závěr je stále aktuální. 
Členské státy mohou za tímto účelem stanovit dobu platnosti 
odůvodněného závěru“. Stávající praxe prodlužování platnosti 
stanovisek EIA prokázala, že platnost 5 let (avšak při předchozím 
mechanismu) je dostatečná a potvrzuje, že obecně nedochází v této 
době k tak zásadním změnám v území, které by bylo nutné 
vyhodnotit v novém posouzení vlivů na životní prostředí, a proto 
nevidíme problém prodloužení úvodní platnosti stanoviska na 
požadovaných 7 let (s novým mechanismem), ve kterých lze 
důvodně předpokládat, že stanovisko EIA bude stále aktuální. 

vnitrostátní právní úpravy s unijním právem. S 
přihlédnutím k dosavadní praxi, kdy platnost 
stanoviska EIA byla nejprve 2 a později 5 let, a 
právní úpravě v ostatních členských státech se 
proto jako optimální jeví rozpětí o délce cca 5 až 
7 let. 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že prvotní 
délka platnosti stanoviska EIA bude činit 7 let. 
Do § 9a bude dále vložen nový odstavec 5, který 
umožní i částečné prodloužení stanoviska EIA 
v případě, že se „neaktuálnost“ stanoviska EIA 
vztahuje pouze k určité části nebo etapě záměru. 

KZPS 
 

287.  Z Obnovování stanovisek s sebou nese riziko negativního posouzení 
podmínek jeho obnovy a nutnosti opakovat celý proces posouzení. 
Oznamovatel tedy nese mnohem větší riziko, že v době, kdy jsou již 
části projektu v realizaci, dojde v území ke změnám, které vyvolají 
potřebu nového posouzení a stanovení nových podmínek pro další 

Akceptováno jinak 
Členský stát má povinnost ověřit, že stanovisko 
EIA je v době vydání navazujícího rozhodnutí 
stále aktuální, přičemž může za tímto účelem 
stanovit určitou dobu jeho platnosti, po kterou se 
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etapy projektu.  
Směrnice přesná pravidla prodlužování ani platnosti stanovisek 
neobsahuje a nechává do značné míry na členských státech, aby si 
stanovily pravidla vlastní. Směrnice říká pouze následující: Dříve 
než příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, přesvědčí se, že 
odůvodněný závěr je stále aktuální. Členské státy mohou za tímto 
účelem stanovit dobu platnosti odůvodněného závěru. 
 
S ohledem na výše uvedená rizika navrhujeme prodloužit dobu 
platnosti stanoviska z 5 na 10 let a adekvátně prodloužit i dobu, 
na kterou může být stanovisko prodlouženo. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

stanovisko EIA považuje za aktuální – vzhledem 
k účelu daného institutu je nezbytné nastavit 
platnost stanoviska a o takové délce, po kterou 
lze presumovat aktuálnost stanoviska EIA. Zde 
tedy logicky platí, že čím kratší tato doba bude, 
tím větší pravděpodobnost, že stanovisko EIA 
bude i v době uplynutí jeho platnosti aktuální, a 
naopak, čím delší doba platnosti stanoviska EIA, 
tím nižší pravděpodobnost jeho aktuálnosti po 
celou tuto dobu a vyšší riziko neslučitelnosti 
vnitrostátní právní úpravy s unijním právem. S 
přihlédnutím k dosavadní praxi, kdy platnost 
stanoviska EIA byla nejprve 2 a později 5 let, a 
právní úpravě v ostatních členských státech se 
proto jako optimální jeví rozpětí o délce cca 5 až 
7 let. 
 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že prvotní 
délka platnosti stanoviska EIA bude činit 7 let. 
Do § 9a bude dále vložen nový odstavec 5, který 
umožní i částečné prodloužení stanoviska EIA 
v případě, že se „neaktuálnost“ stanoviska EIA 
vztahuje pouze k určité části nebo etapě záměru. 
V případě, že by povolovací proces trval déle 
než 7 a došlo k situaci, kdy by nebylo stanovisko 
EIA prodlouženo, opakoval by se proces EIA tak, 
aby bylo opatřeno nové, aktuální stanovisko EIA. 
Lze předpokládat, že nový proces EIA by byl 
méně administrativně i časově náročný, neboť 
oznamovatel by při zpracování dokumentace EIA 
mohl využít a zaktualizovat původní dokumentaci 
EIA.  
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JČ kraj 288.  Z K § 9a odst. 4: 
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí - do odstavce 4(3) požadujeme doplnit: 
„Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních 
právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti 
jako jeden z podkladů pro navazující řízení podle těchto předpisů. 
Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání, pokud bylo 
zahájeno navazující řízení a v tomto řízení nebylo vydáno 
nesouhlasné závazné stanovisko podle odst. 5, platnost stanoviska 
se prodlužuje o další 2 roky.  Platnost stanoviska dále může být na 
žádost oznamovatele prodloužena o 5 let ..“ 
 
Odůvodnění: v případě, že je záměr odsouhlasen příslušným 
úřadem v navazujícím řízení, je duplicitní posuzovat tentýž záměr i v 
řízení o prodloužení platnosti stanoviska. 

Vysvětleno 
Není zřejmé, k čemu připomínka směřuje. 
Připomínka požaduje doplnění, které se však 
z převážné části shoduje s navrženým zněním 
odstavce 3. Akceptací připomínky by došlo 
k duplicitnímu uvedení několika pasáží.  
 
Pokud je cílem připomínky doplnit pouze to, aby 
se stanovisko EIA automaticky prodloužilo o dva 
roky, pokud bude vydáno souhlasné závazné 
stanovisko podle odst. 5 (ověření změn záměru, 
tzv. coherence stamp), pak nelze tuto 
připomínku akceptovat, neboť předmět ověření 
je u prodloužení platnosti stanoviska EIA a při 
ověření změn záměru podle odst. 5 odlišný; 
zatímco při prodlužování platnosti stanoviska EIA 
se příslušný úřad zabývá aktuálností stanoviska 
EIA jako celku, tj. změnami v dotčeném územní 
a znalostmi souvisejícími s věcným obsahem 
dokumentace (tedy nikoli vlastní podobou 
záměru), při vydávání coherence stamp se 
příslušný úřad zabývá výlučně samotným 
záměrem a jeho změnami, a to v rozsahu 
navazujícího řízení. Prodloužení platnosti 
stanoviska EIA a ověření změn záměru 
v navazujícím řízení jsou odlišné instituty 
s odlišným předmětem, a k žádné duplicitě tedy 
nedochází. 

MPO 289.  Z K § 9a odst. 4 (k mechanismu prodlužování platnosti 
stanoviska) 
Druhou větu upravit následovně: „Platnost stanoviska příslušný úřad 
prodlouží na žádost oznamovatele o pět let, a to i opakovaně, 

Akceptováno částečně 
Pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení, 
stanovisko by mělo být prodlouženo – nejedná 
se o diskreci příslušného úřadu. Ustanovení 
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pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném 
území.“ 
 
Odůvodnění: 
Pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném 
území, pak musí vzniknout právní nárok oznamovatele na 
prodloužení platnosti stanoviska. Pojem „znalost související 
s věcným obsahem dokumentace“ je příliš vágní a není zřejmé, jak 
aplikaci tohoto pojmu zajistit. Domníváme se, že se pravděpodobně 
jedná o podmnožinu věty předcházející a jejímu vypuštění nic 
nebrání. 
Tato připomínka je zásadní. 

proto bude upraveno následovně „platnost 
stanoviska příslušný úřad může být na žádost 
oznamovatele prodloužena prodlouží…“  
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA).  

SPČR 290.  Z K § 9a odst. 4 (k mechanismu prodlužování platnosti 
stanoviska) 
Druhou větu upravit následovně: „Platnost stanoviska příslušný úřad 
prodlouží může být prodloužena na žádost oznamovatele o pět let, 
a to i opakovaně, pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek 
v dotčeném území nebo znalostí souvisejících s věcným obsahem 
dokumentace.“ 
 
Odůvodnění: 
Pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném 
území, pak musí vzniknout právní nárok oznamovatele na 
prodloužení platnosti stanoviska. Pojem „znalost související 

Akceptováno částečně 
Pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení, 
stanovisko by mělo být prodlouženo – nejedná 
se o diskreci příslušného úřadu. Ustanovení 
proto bude upraveno následovně „platnost 
stanoviska příslušný úřad může být na žádost 
oznamovatele prodloužena prodlouží…“  
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
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s věcným obsahem dokumentace“ je příliš vágní a není zřejmé, jak 
aplikaci tohoto pojmu zajistit. Domníváme se, že se pravděpodobně 
jedná o podmnožinu věty předcházející a jejímu vypuštění nic 
nebrání. 

technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 

HK ČR 291.  Z Připomínka k § 9a odst. 4 (k mechanismu prodlužování 
platnosti stanoviska) 

Druhou větu požadujeme upravit následovně: 

„Platnost stanoviska příslušný úřad prodlouží může být 
prodloužena na žádost oznamovatele o pět let, a to i opakovaně, 
pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném území 
nebo znalostí souvisejících s věcným obsahem dokumentace.“ 

 

Odůvodnění: 

Pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném 
území, pak musí vzniknout právní nárok oznamovatele na 
prodloužení platnosti stanoviska. Pojem „znalost související 
s věcným obsahem dokumentace“ je příliš vágní a není zřejmé, jak 
aplikaci tohoto pojmu zajistit. Domníváme se, že se pravděpodobně 
jedná o podmnožinu věty předcházející a jejímu vypuštění nic 
nebrání. 

Akceptováno částečně 
Pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení, 
stanovisko by mělo být prodlouženo – nejedná 
se o diskreci příslušného úřadu. Ustanovení 
proto bude upraveno následovně „platnost 
stanoviska příslušný úřad může být na žádost 
oznamovatele prodloužena prodlouží…“  
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
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záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 

KZPS 292.  Z Dále trváme, na tom, aby byla formulace „stanovisko může být 
na žádost oznamovatele prodlouženo“ změna tak, že 
stanovisko „bude na žádost oznamovatele prodlouženo, pokud 
v dotčeném území nedojde k takovým změnám podmínek, 
v jejichž důsledku by záměr mohl mít významný negativní vliv 
na životní prostředí.“. Na prodloužení musí být právní nárok. 
Prodloužení nelze nechat na volném správním uvážení úřadu. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Akceptováno částečně 
Pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení, 
stanovisko by mělo být prodlouženo – nejedná 
se o diskreci příslušného úřadu. Ustanovení 
proto bude upraveno následovně „platnost 
stanoviska příslušný úřad může být na žádost 
oznamovatele prodloužena prodlouží…“  
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 

Kraj Vys 293.  Z Připomínka k Čl. I bodu 48: 
Navrhujeme v § 9a odst. 4 slova „není o žádosti rozhodnuto“ 
nahradit slovy „příslušný úřad nesdělí oznamovateli, zda se 
platnost stanoviska prodlužuje či nikoli“. 

Akceptováno jinak 
Slovo „rozhodnout“ je zde užito v obecném slova 
smyslu, nikoli ve smyslu rozhodnutí podle § 68 
správního řádu. Ustanovení bude nicméně 
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Praxe z jiných úseků bohužel ukázala, že slovo „rozhodnout“ je v 
řízeních chápáno jako správní rozhodnutí. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

upraveno tak, že pojem „rozhodnout“ bude 
nahrazen obecnějším pojmem. 

St kraj 294.  Z § 9a odst. 4 
Požadujeme, aby podklady pro žádost o prodloužení platnosti 
závazného stanoviska povinně zpracovávala autorizovaná osoba 
(stejně jako podklady k vydání tohoto stanoviska). 
Doplnit např. „ve zvláště složitých odůvodněných případech může 
příslušný úřad požadovat zpracování podkladů pro prodloužení 
platnosti stanoviska autorizovanou osobou“ 
 
Odůvodnění: Lhůta pro předložení přepracované dokumentace 
s možností prodloužení (blíže nespecifikovaného) je 3 roky, pro 
platnost stanoviska je lhůtě 5 let, proto je třeba aktualizovat 
informace o stavu území ve smyslu poslední věty § 8 odst. 1. 
Např. dle vyjádření MŽP č. j. 24531/ENV/10 ze dne 30. 3. 2000 by 
měly být podklady pro prodloužení stanoviska předloženy po 
obsahové stránce podle přílohy č. 3, resp. 4. 
 
Návrh znění: 
 
(4) (3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle 
zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v 
žádosti jako jeden z  podkladů pro navazující řízení podle těchto 
předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost 
stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a 
to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k 
podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném 
území, k novým znalostem souvisejícím nebo znalostí 
souvisejících s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových 
technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud 
bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních 

Vysvětleno 
Požadavek jde nad rámec směrnice EIA, která 
požaduje zpracování odborně způsobilými 
osobami pouze v případě dokumentace EIA, a 
jeho akceptace by představovala neúměrnou 
zátěž pro oznamovatele. Zpracování podkladů 
autorizovanými osobami je obecně 
doporučováno a v praxi k němu nezřídka 
dochází, zákonné zakotvení však není nezbytné. 
Rovněž určení, zda se jedná o složitý 
odůvodněný případ, by mohlo být velmi obtížné.  
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předpisů1a. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být 
podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, 
dokud není o žádosti rozhodnuto. V žádosti o prodloužení 
platnosti stanoviska oznamovatel popíše aktuální stav 
dotčeného území včetně souhrnu veškerých změn oproti stavu 
v době vydání stanoviska a změny znalostí souvisejících s 
věcným obsahem dokumentace. Ve zvláště složitých 
odůvodněných případech může příslušný úřad požadovat 
zpracování podkladů pro prodloužení platnosti stanoviska 
autorizovanou osobou podle § 19. 

MPO 295.  Z K § 9a odst. 4 (k podkladům žádosti o prodloužení) 
Poslední větu odstavce požadujeme upravit následovně: „V žádosti 
o prodloužení platnosti stanoviska oznamovatel popíše aktuální stav 
dotčeného území včetně souhrnu veškerých významných změn 
oproti stavu v době vydání stanoviska posuzování a změny znalostí 
souvisejících s věcným obsahem dokumentace.“ 
 
Odůvodnění: 
Jak je již uvedeno v jiných částech připomínek, je nezbytné, aby 
rovněž prodlužování platnosti stanoviska EIA probíhalo pouze ve 
vztahu k významným vlivům na životní prostředí. Dále se 
domníváme, že vymezení stavu životního prostředí vůči stavu při 
vydání stanoviska nepovažujeme za šťastné, jelikož toto žádný stav 
nepopisuje a je založeno na dokumentaci a oponentním 
vyhodnocení v posudku, proto navrhujeme obecnější vymezení 
stavu, ke kterému se má vztahovat prokazování absence 
významných změn na životní prostředí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 

SPČR 296.  Z K § 9a odst. 4 (k podkladům žádosti o prodloužení) 
Poslední větu odstavce požadujeme upravit následovně: „V žádosti 
o prodloužení platnosti stanoviska oznamovatel popíše aktuální stav 
dotčeného území včetně souhrnu veškerých významných změn 

Akceptováno jinak 
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
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oproti stavu v době vydání stanoviska posuzování a změny znalostí 
souvisejících s věcným obsahem dokumentace.“ 
 
Odůvodnění: 
Jak je již uvedeno v jiných částech připomínek, je nezbytné, aby 
rovněž prodlužování platnosti stanoviska EIA probíhalo pouze ve 
vztahu k významným vlivům na životní prostředí. Rovněž se 
domníváme, že vymezení stavu životního prostředí vůči stavu při 
vydání stanoviska nepovažujeme za šťastné, jelikož toto žádný stav 
nepopisuje a je založeno na dokumentaci a oponentním 
vyhodnocení v posudku, proto navrhujeme obecnější vymezení 
stavu, ke kterému se má vztahovat prokazování absence 
významných změn na životní prostředí. 

zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 

HK ČR 297.  Z Připomínka k bodu 48 (§ 9a odst. 4; k podkladům žádosti o 
prodloužení) 

Poslední větu odstavce požadujeme upravit následovně: 

„V žádosti o prodloužení platnosti stanoviska oznamovatel popíše 
aktuální stav dotčeného území včetně souhrnu veškerých 
významných změn oproti stavu v době vydání stanoviska 
posuzování a změny znalostí souvisejících s věcným obsahem 
dokumentace.“ 

Odůvodnění: 

Jak je již uvedeno v jiných částech připomínek, je nezbytné, aby 
rovněž prodlužování platnosti stanoviska EIA probíhalo pouze ve 
vztahu k významným vlivům na životní prostředí. Rovněž se 
domníváme, že vymezení stavu životního prostředí vůči stavu při 
vydání stanoviska nepovažujeme za šťastné, jelikož toto žádný stav 
nepopisuje a je založeno na dokumentaci a oponentním 
vyhodnocení v posudku, proto navrhujeme obecnější vymezení 

Akceptováno jinak 
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 
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stavu, ke kterému se má vztahovat prokazování absence 
významných změn na životní prostředí. K vypuštění části věty za 
spojkou „a“ viz odůvodnění předchozího bodu. 

KZPS 298.  Z Poslední větu odstavce 4 potom navrhujeme upravit takto: 
„V žádosti o prodloužení platnosti stanoviska oznamovatel popíše 
aktuální stav dotčeného území včetně souhrnu veškerých 
významných změn oproti stavu v době vydání stanoviska a změny 
znalostí souvisejících s věcným obsahem dokumentace“. 
 
Oznamovatel nemůže nikdy postihnout veškeré změny v daném 
území. Podmínka je tedy zjevně nerealizovatelná a dává možnost 
napadení procesu EIA.  
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Akceptováno jinak 
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Rovněž dochází k 
upřesnění toho, co se rozumí podstatnými 
změnami, které odůvodňují neprodloužení 
stanoviska EIA – zákon nyní výslovně uvádí, že 
se jedná o takové změny, v jejichž důsledku by 
záměr mohl mít dosud neposouzený vliv na 
životní prostředí (tedy další možné významné 
vlivy, jiné než ty, které již byly předmětem 
procesu EIA). 

Lb kraj 299.  Z Bod 44 - § 9a odst. 4 – navrhujeme ponechat slova „a vývoji 
nových technologií využitelných v záměru“ + za slova technologií 
doplnit „nebo znalostí“ - zásadní připomínka 

Odůvodnění:   
Z hlediska ochrany ŽP i trvale udržitelného rozvoje není žádoucí, 
aby se povolovaly záměry s přežitou technologií, případně 
vycházející z přežitých znalostí, které mají větší negativní dopady 
na ŽP, než v dané době aktuální technologie či postupy. 
V současné době probíhá významný a rychlý vývoj znalostí i 
technologií zvyšujících adaptabilitu na změny klimatu a snižujících 

Akceptováno jinak 
Pokud jde o předpoklady prodloužení, dochází k 
upřesnění použité formulace tak, aby 
korespondovala s pojmy již používanými v 
zákoně (pojmy „znalosti související s věcným 
obsahem dokumentace“ a „vývoj nových 
technologií využitelných v záměru“ jsou 
nahrazeny pojmy „poznatky a metody 
posuzování“, které jsou již užity v § 7 odst. 1 
písm. c) a v § 8 odst. 1 ZPV). Při prodlužování 
platnosti stanoviska se bude příslušný úřad 
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dopady na ŽP, i 5 či 10 let starý záměr tak již může být z hlediska 
soudobých vědomostí zastaralý a nepřijatelný. 

zabývat změnami v dotčeném území a změnami 
„poznatků nebo metod posuzování“. Příslušný 
úřad neprodlouží stanovisko v případě, že došlo 
k takovým změnám mj. poznatků, v jejichž 
důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzený 
významný vliv na životní prostředí. Rovněž 
dochází k upřesnění toho, co se rozumí 
podstatnými změnami, které odůvodňují 
neprodloužení stanoviska EIA – zákon nyní 
výslovně uvádí, že se jedná o takové změny, v 
jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud 
neposouzený vliv na životní prostředí (tedy další 
možné významné vlivy, jiné než ty, které již byly 
předmětem procesu EIA). 

MV 300.  D K čl. I bodu 48 – k § 9a odst. 4: 
Nově doplňovanou část předposlední věty za středníkem 
nepovažujeme za vhodně formulovanou a dáváme na zvážení, zda 
by nebylo lepší použít např. obratu „stanovisko se považuje za 
platné do doby rozhodnutí o žádosti“. 

Vysvětleno 
Domníváme se, že navržené znění je věcně 
shodné jako znění požadované připomínkou.  

§ 9a odst. 5 
MZV 301.  Z K bodům 49 až 52 návrhu (§ 9a odst. 5 a 6):  

MZV navrhuje v souladu s dříve uplatňovanými požadavky Evropské 
komise rozšířit tzv. coherence stamp na případy negativních závěrů 
zjišťovacích řízení (stanoviskem je v takovém případě de facto 
závěr zjišťovacího řízení; může se přitom stát, že v důsledku 
případných pozdějších změn by závěr zjišťovacího řízení byl 
opačný, nebo by alespoň byl vázán na jiné/další podmínky). Tato 
připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – není rozpor 
Jedná se o požadavek, který nevyplývá 
z revidované směrnice EIA.  

MMR 302.  Z K bodu – 50 -  § 9a odst. 5  
Slova „vydá souhlasné závazné stanovisko, ve kterém upraví 
podmínky stanoviska, je-li to nezbytné, a to případně v součinnosti 
s příslušnými dotčenými orgány“ požadujeme nahradit slovy „vydá 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
znít „je-li to v důsledku jiných změn záměru 
nezbytné“. 
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souhlasné závazné stanovisko, ve kterém stanoví podmínky, je-li to 
nezbytné v důsledku změn záměru, a to případně v součinnosti 
s příslušnými dotčenými orgány“. 

Odůvodnění: Souhlasným závazným stanoviskem příslušný úřad 
ověřuje soulad předložené dokumentace pro navazující řízení se 
závazným stanoviskem k posouzení vlivů na životní prostředí. Dle 
našeho názoru je nepřípustné v rámci tohoto závazného stanoviska 
připouštět změny závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní 
prostředí. Je však možné, aby příslušný úřad v rámci podmínek 
tohoto souhlasného závazného stanoviska stanovil podmínky 
v důsledku změn záměru, které nemají významný negativní vliv. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Zároveň dojde k úpravě formulace tak, aby 
příslušný úřad nemohl formulovat nové 
připomínky nebo je měnit, ale mohl pouze 
stanovit, které připomínky se stanou 
bezpředmětnými (překonanými). 
 

JM kraj 303.  Z K bodu 50. - § 9a odst. 5 – v návrhu novely se uvádí: „Jestliže 
nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá 
souhlasné závazné stanovisko, ve kterém upraví podmínky 
stanoviska, je-li to nezbytné, a to případně v součinnosti s 
příslušnými dotčenými orgány.“  
Bylo by žádoucí upřesnit formální rámec součinnosti s dotčenými 
orgány (forma komunikace, lhůty) a rozsah možných úprav 
podmínek stanoviska. (Jaký důvod zakládá nutnost úpravy 
podmínek stanoviska, pokud není shledán významný rozdíl oproti 
původně projednanému záměru?) 

Akceptováno částečně 
Příslušná věta byla přeformulována následovně: 
„Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty 
druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné 
stanovisko, ve kterém s přihlédnutím k 
podkladům podle odstavce 1 stanoví, které 
z podmínek stanoviska jsou překonané, je-li to 
v důsledku jiných změn záměru nezbytné, a to 
případně v součinnosti s příslušnými dotčenými 
orgány.“ 
Není tedy nadále navrženo „upravit“ podmínky 
stanoviska EIA, ale stanovit, které podmínky jsou 
již překonané, je-li to v důsledku jiných změn 
záměru nezbytné. Tím je vyhověno části 
připomínky požadující specifikovat „rozsah 
možných úprav“.  
Praxe ukázala, že v celé řadě záměrů došlo k 
nepodstatným změnám, mnohdy pozitivním z 
hlediska vlivů na životní prostředí, v důsledku 
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kterých nebylo možno splnit některé podmínky 
stanoviska EIA, a otázku bylo nutno řešit 
prostřednictvím odstranění rozporů podle § 136 
odst. 6 správního řádu. Za účelem předcházení 
těmto situacím bude tedy mít příslušný úřad 
možnost stanovit, které z podmínek  se v 
důsledku změny záměru staly nerealizovatelnými 
nebo bezpředmětnými. 
Pro případ potřeby je explicitně zakotvena 
možnost součinnosti s příslušnými dotčenými 
orgány, tedy zpravidla těmi, jejichž požadavky 
byly ve stanovisku EIA zahrnuty, nebo jejichž 
gesce se modifikovaná podmínka týká. 
Domníváme se, že za účelem pružné a efektivní 
spolupráce není nutné součinnost formalizovat. 

ÚV ČR - 
VÚV 

304.  Z Zásadní připomínka 
K § 9a odst. 5:  
Upravovat podmínky stanoviska je nutné nejen v součinnosti s 
příslušnými dotčenými orgány, ale i v součinnosti s dotčenými 
samosprávami. 
 
Odůvodnění: 
Vyloučení samospráv nepovažujeme za vhodné. 

Vysvětleno 
Řada podmínek stanoviska EIA vychází 
z vyjádření dotčených orgánů a je proto úzce 
provázána se zvláštními právními předpisy. 
Konzultace s dotčenými orgány, z jejichž 
požadavků podmínka stanoviska EIA vychází, 
bude proto zpravidla nezbytná. Příslušnému 
úřadu však nic nebrání konzultovat případnou 
úpravu podmínek stanoviska EIA i s jinými 
subjekty, byť to není v zákoně explicitně 
stanoveno. 

Praha 305.  Z K bodu 50 - § 9a odst. 5 
 Požadujeme za slova „příslušnými dotčenými orgány“ doplnit slova 

„a dotčenými územními samosprávnými celky“.  
Jsme názoru, že rovněž územní samosprávné celky mohou 
disponovat informacemi, např. o změnách v území, které mohou být 
důvodem pro úpravu podmínek stanoviska. 

Vysvětleno 
Řada podmínek stanoviska EIA vychází 
z vyjádření dotčených orgánů a je proto úzce 
provázána se zvláštními právními předpisy. 
Konzultace s dotčenými orgány, z jejichž 
požadavků podmínka stanoviska EIA vychází, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



Tato připomínka je zásadní. bude proto zpravidla nezbytná. Příslušnému 
úřadu však nic nebrání konzultovat případnou 
úpravu podmínek stanoviska EIA i s jinými 
subjekty, byť to není v zákoně explicitně 
stanoveno. 

Praha 306.  Z  Požadujeme na konci textu odstavce 5 doplnit větu, která zní: 
„Závazné stanovisko příslušný úřad zveřejní podle § 16.“.  
Zastáváme názor, že je důležité informovat veřejnost, dotčenou 
veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky o 
vydání závazného stanoviska EIA (coherence stamp) a jeho 
obsahu. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
V IS EIA se zveřejňují pouze dokumenty 
související s procesem EIA. Závazné stanovisko 
coherence stamp je určeno pro navazující řízení, 
která se často týkají pouze určité části záměru a 
kterých je tudíž velké množství. Jelikož se v IS 
EIA nezveřejňuje dokumentace pro navazující 
řízení ani další podklady pro navazující řízení, 
není důvodné zveřejňovat ani coherence stamp. 

Kraj Vys 307.  Z Připomínka k Čl. I bodu 49 an.: 
Navrhujeme v § 9a odst. 5 vypustit slovo „případně“. 
Jestliže je nutné dělat úpravy podmínek (není, ale zřejmé, jaká má 
být povaha těchto změn a její právní následky), nemělo by se tak dít 
bez účasti dotčených orgánů. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětlení 
Ne vždy bude konzultace s dotčenými orgány 
nezbytná, neboť ne všechny podmínky 
stanoviska EIA byly formulovány na základě 
vyjádření dotčených orgánů.  

Kraj Vys 308.  Z Připomínka k Čl. I bodu 49 an.: 
Navrhujeme v § 9a odst. 5 za slova „řízení provozu nebo 
způsobu užívání“ doplnit větu „Přiměřeně se přitom přihlédne i 
k aktuálnímu stavu dotčeného území“. 
Na vydání závazného stanoviska jsou kladeny obdobné nároky jako 
na správní rozhodnutí. Především je třeba vycházet ze zásady 
„materiální pravdy“. V konečném důsledku by se změny v území, 
které by právně nedovolovaly záměr provést, musely posuzovat v 
následných řízeních – podmínky stanoviska by nebylo možno 
zapracovat a muselo by být vydáno stanovisko nové. Případně by 
se problém objevil při prodlužování platnosti stanoviska. Pozdější 
zjištění těchto skutečností má na oznamovatele spíše negativní 

Vysvětleno 
Předmětem ověřování změn záměru (tzv. 
coherence stamp) je výlučně podoba záměru, a 
to v rozsahu daného navazujícího řízení. 
Rozšiřování předmětu ověření o změny 
v dotčeném území by znamenalo nedůvodnou 
administrativní zátěž a duplicitu k prodlužování 
platnosti stanoviska EIA.  
Zahrnout ověření aktuálnosti stanoviska EIA do 
institutu coherence stamp bylo zvažováno jako 
jedna z možností, avšak bylo od něj upuštěno, a 
to z následujících důvodů: 
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dopad. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

- Opakované posuzování aktuálnosti – 
s ohledem na množství navazujících řízení 
k jednomu záměru by docházelo 
k opakovanému a často paralelnímu 
ověřování aktuálnosti 

- Předmět coherence stamp – zatímco 
stávající coherence stamp se zabývá 
záměrem jako takovým a jeho změnami 
v rozsahu, který je předmětem daného 
navazujícího řízení, aktuálnost stanoviska 
EIA by musela vždy být ověřována jako celek 
ve vztahu k celému posouzenému záměru 

- Právní jistota – v případě pevné platnosti 
stanoviska EIA oznamovatel přesně ví, 
dokdy mu platí, a během této doby mu 
nehrozí, že bude v navazujícím řízení 
stanovisko EIA prohlášeno za neaktuální 

Lb kraj 309.  Z Bod 49 - § 9a odst. 5 navrhujeme zásadně přeformulovat celý odst. 
5 tak, aby coherence stamp,  bylo získáno ještě před vlastním 
podáním žádosti a stalo se tak jedním ze závazných podkladů  
doložených k žádosti o navazující řízení – zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: 
Tak jak je institut cohernce stamp navržen, kdy jeho obstarání se 
prolíná do již zahájeného a probíhajícího navazujícího řízení, kdy je 
dokládáno v jeho průběhu a může být doloženo až k samotnému 
veřejnému projednání, popř. k ústnímu jednání jsou-li svolána, popř. 
ke stanovené lhůtě je z hlediska urychlení povolovacího procesu, 
jak je zmíněné v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, 
kontraproduktivní, kdy navíc může dojít k situaci, že jeho 
předložením na samém koci koncentrační lhůty nebude naplněn 
požadavek uvedený v ust. § 9b, tzn., že nebude obsahem podkladů 

Neakceptováno - rozpor 
Vydání coherence stamp v průběhu navazujícího 
řízení je reakcí na požadavek EK, která zprvu 
požadovala jeho vydávání až těsně před 
vydáním rozhodnutí. V případě, že by byl 
coherence stamp vydán ještě před zahájením 
navazujícího řízení, nebylo by možno předejít 
tomu, aby v mezidobí mezi vydáním coherence 
stamp a zahájením navazujícího řízení nedošlo k 
dalším změnám.  
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v rámci navazujícího řízení, a tedy nebude naplněn požadavek jeho 
zpřístupnění uvedený v ust. § 9b odst. 4 písm. a, což má zásadní 
dopad do možnosti se vyjádřit k záměru a jeho podkladům 
nastavené v ust. § 9c odst. 1. Navíc v případě, kdy bude příslušným 
orgánem vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, a toto bude 
rovněž doloženo až k veřejnému ústnímu jednání, popř. k ústnímu 
jednání nebo ke stanovené lhůtě, pak dojde ke zbytečnému 
zatěžování všech účastníků navazujícího řízení, včetně zbytečně 
vynaložených finančních prostředků na proběhlé úkony, které 
správní orgán učinil.  

Lb kraj 310.  Z Další a to zásadní připomínku k tomuto odstavci máme 
k nastavené možnosti ve vydaném souhlasném stanovisku 
zasahovat do podmínek vydaného závazného stanoviska vydanému 
dle ust. § 9a odst. 1, za situace, kdy podmínkou vydání souhlasného 
stanoviska je, že nedošlo ke změnám záměru. Dle našeho názoru 
v případě, že se jedná o souhlasné stanovisko, nelze připustit 
jakékoli jiné změny podmínek závazného stanoviska, které navíc 
prošlo procesem posuzování vlivů záměru na ŽP za účasti všech 
zúčastněných a jedná se o výstup ve smyslu ust. § 149 správního 
řádu, kdy pokud by se připustila jeho úprava v rámci souhlasného 
stanoviska, znamenalo by to, že pro navazující řízení by platilo jak 
závazné stanovisko v částech nezměněných v souhlasném 
stanovisko, tak rovněž souhlasné stanovisko s nově stanovenými 
popř. upravenými podmínkami, což by vyvolalo pochybnost o 
jednoznačnosti podkladu závazného stanoviska. Navíc jeho úprava 
by probíhala pouze za součinnosti s příslušnými dotčenými orgány 
avšak bez spoluúčasti veřejnosti, popř. dotčené veřejnosti a dalších 
subjektů, tzn., nebyl by naplněn postup nastavený v ust. § 9a odst. 
1. Takto nastavená modifikace prostřednictvím souhlasného 
stanoviska se nám proto jeví jako nešťastná, která navíc 
v navazujícím řízení může způsobit řadu komplikací. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bylo přeformulováno tak, že 
příslušný úřad může v coherence stamp stanovit, 
které z podmínek stanoviska jsou v důsledku 
jiných změn záměru (tj. těch, které by nemohly 
mít významný negativní vliv na životní prostředí) 
překonané – tj. podmínky, které vzhledem ke 
změnám záměru, pro které není nezbytné 
provést zjišťovací řízení, již není možné 
aplikovat. Obecně nepředpokládáme, že by byl 
tento institut aplikován pravidelně, mělo by se 
jednat spíše o „pojistku“, která by umožnila 
reagovat na případnou neaplikovatelnost některé 
podmínky v důsledku změny záměru, která 
„prošla“ coherence stamp. 

Pl kraj 311.  Z Ke znění Čl. I. bodu 49. návrhu zákona – § 9a odst. 4 (po novele Vysvětleno 
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odst. 5) – KÚPK doporučuje vypustit začátek věty: „Nejdříve 30 dnů“ 
a text by měl začít: „Před zahájením řízení...“. Dle názoru KÚPK 
OŽP je nadbytečné omezovat lhůtu pro předložení dokumentace pro 
navazující řízení, neboť dokumentace předložená úřadu musí být 
totožná s dokumentací předloženou správnímu orgánu, který 
provede navazující řízení. Jak vyplývá z věty druhé tohoto 
ustanovení, provede úřad přezkoumání záměru až na základě 
oznámení zahájení navazujícího řízení příslušným správním 
orgánem. 

Lhůta 30 dnů byla na základě uplatněných 
připomínek změněna na 90 dnů. 
Předkladatel zvážil úpravy navržené lhůty a 
došel k závěru, že znění předložené do MPŘ 
odpovídá potřebám praxe. Cílem úpravy je 
zefektivnit a urychlit povolovací proces - na rozdíl 
od stávající právní úpravy umožňuje ZPV 
předložit dokumentaci pro navazující řízení a 
ostatní podklady nezbytné pro vydání coherence 
stamp až v den podání žádosti o zahájení 
navazujícího řízení, čímž se výrazně zkracuje 
lhůta povolovacího procesu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v důsledku povinností uvedených 
v § 9b a násl. ZPV by měla být na vydání 
coherence stamp lhůta minimálně 30 dnů, není 
nezbytné poskytovat tyto podklady příslušnému 
úřadu s předstihem. Zároveň je žádoucí, aby 
uvedené podklady oznamovatel nepředkládal 
dříve než 90 dnů před zahájením řízení a 
nedocházelo tak k situacím, kdy dojde k podání 
žádosti o zahájení navazujícího řízení až mnoho 
měsíců poté, co oznamovatel předložil podklady 
pro coherence stamp.  Pokud již má 
oznamovatel vypracovanou dokumentaci pro 
příslušné navazující řízení, není důvod odkládat 
podání žádosti o jeho zahájení o více než 90 
dnů. 

St kraj 312.  Z § 9a odst. 5 
Nesouhlasíme se změnou, požadujeme ponechat lhůtu podle 
stávajícího postupu, i vzhledem k doplnění součinnosti s DO, je 
nutné zachovat předložení podkladů příslušnému úřadu 
v dostatečném předstihu. Lhůta uvedená jako „nejpozději však 

Vysvětleno 
Lhůta 30 dnů byla na základě uplatněných 
připomínek změněna na 90 dnů. 
Předkladatel zvážil úpravy navržené lhůty a 
došel k závěru, že znění předložené do MPŘ 
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v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení“ tímto příliš 
zkracuje lhůtu pro seznámení se s podklady a vydání závazného 
stanoviska! Toto nové znění navrhujeme vypustit. 
 
Pozn. Postup součinnosti s DO je však nejasný. 
 
Návrh znění: 
 
(5) (4) Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení 
navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu 
dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu 
případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno 
stanovisko. Nejdříve Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o 
zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání 
žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel 
příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro 
příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných 
změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v 
rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem 
navazujícího řízení. … 

odpovídá potřebám praxe. Cílem úpravy je 
zefektivnit a urychlit povolovací proces - na rozdíl 
od stávající právní úpravy umožňuje ZPV 
předložit dokumentaci pro navazující řízení a 
ostatní podklady nezbytné pro vydání coherence 
stamp až v den podání žádosti o zahájení 
navazujícího řízení, čímž se výrazně zkracuje 
lhůta povolovacího procesu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v důsledku povinností uvedených 
v § 9b a násl. ZPV by měla být na vydání 
coherence stamp lhůta minimálně 30 dnů, není 
nezbytné poskytovat tyto podklady příslušnému 
úřadu s předstihem. Zároveň je žádoucí, aby 
uvedené podklady oznamovatel nepředkládal 
dříve než 90 dnů před zahájením řízení a 
nedocházelo tak k situacím, kdy dojde k podání 
žádosti o zahájení navazujícího řízení až mnoho 
měsíců poté, co oznamovatel předložil podklady 
pro coherence stamp.  Pokud již má 
oznamovatel vypracovanou dokumentaci pro 
příslušné navazující řízení, není důvod odkládat 
podání žádosti o jeho zahájení o více než 90 
dnů. 

Praha 313.  D K bodu 49 -  § 9a odst. 5 
Návrh novelizovaného znění věty první neřeší situace, kdy je 
navazující řízení vedeno delší dobu a lhůta „nejdříve 30 dnů před 
podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však 
v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení“ nemůže být 
splněna. Nastává tak situace, kdy o toto závazné stanovisko žádá 
správní orgán, který vede navazující řízení a vzniká tak zákonem 
neřešená a v praxi neřešitelná situace. Doporučujeme proto 
ponechat větu první v jejím stávajícím znění. 

Vysvětleno 
Lhůta 30 dnů byla na základě uplatněných 
připomínek změněna na 90 dnů. 
Předkladatel zvážil úpravy navržené lhůty a 
došel k závěru, že znění předložené do MPŘ 
odpovídá potřebám praxe. Cílem úpravy je 
zefektivnit a urychlit povolovací proces - na rozdíl 
od stávající právní úpravy umožňuje ZPV 
předložit dokumentaci pro navazující řízení a 
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ostatní podklady nezbytné pro vydání coherence 
stamp až v den podání žádosti o zahájení 
navazujícího řízení, čímž se výrazně zkracuje 
lhůta povolovacího procesu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v důsledku povinností uvedených 
v § 9b a násl. ZPV by měla být na vydání 
coherence stamp lhůta minimálně 30 dnů, není 
nezbytné poskytovat tyto podklady příslušnému 
úřadu s předstihem. Zároveň je žádoucí, aby 
uvedené podklady oznamovatel nepředkládal 
dříve než 90 dnů před zahájením řízení a 
nedocházelo tak k situacím, kdy dojde k podání 
žádosti o zahájení navazujícího řízení až mnoho 
měsíců poté, co oznamovatel předložil podklady 
pro coherence stamp.  Pokud již má 
oznamovatel vypracovanou dokumentaci pro 
příslušné navazující řízení, není důvod odkládat 
podání žádosti o jeho zahájení o více než 90 
dnů. 

ÚV ČR - 
VÚV 

314.  D K § 9a odst. 5: Doporučujeme, aby „coherence stamp“ byl též 
povinně zveřejňován a aby o jeho vydání byly informovány dotčené 
orgány státní správy a samosprávy. 

Vysvětleno 
V IS EIA se zveřejňují pouze dokumenty 
související s procesem EIA. Závazné stanovisko 
coherence stamp je určeno pro navazující řízení, 
která se často týkají pouze určité části záměru a 
kterých je tudíž velké množství. Jelikož se v IS 
EIA nezveřejňuje dokumentace pro navazující 
řízení ani další podklady pro navazující řízení, 
není důvodné zveřejňovat ani coherence stamp. 

MD 315.  Z Dále požadujeme následující úpravy § 9a: 

Navrhujeme §9a odst. 5 upravit následovně: 

„Nejpozději v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení 

Vysvětleno 
Předkladatel zvážil úpravy navržené lhůty a 
došel k závěru, že znění předložené do MPŘ 
odpovídá potřebám praxe. Cílem úpravy je 
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předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, 
dokumentaci pro navazující řízení včetně úplného popisu 
případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno 
stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je 
předmětem navazujícího řízení. Příslušný úřad ověří předloženou 
dokumentaci a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo 
ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na 
životní prostředí. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 
odst. 1 písm. f) tohoto zákona. Jestliže nedošlo ke změnám záměru 
podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné 
stanovisko, ve kterém, je-li to nezbytné pro realizaci záměru, upraví 
podmínky stanoviska, a to případně v součinnosti s příslušnými 
dotčenými orgány.“ 

Navržené změny spočívají zejména v úpravě lhůty pro předkládání 
dokumentace příslušnému úřadu tak, aby dokumentace mohla být 
předložena kdykoliv před zahájením navazujícího řízení. Návrh 
předkladatele kladl obtížně uchopitelné požadavky na časování 
předložení žádosti o vydání závazného stanoviska. Dále je cílem 
požadovaných změn výrazné zjednodušení administrativního 
procesu souvisejícího s vydáváním stanovisek dle § 9a odst. 5. 
Podle návrhu předkladatele by se vydávalo takové stanovisko do 
každého navazujícího řízení samostatně, tak jak je tomu již dnes. 
Vzhledem k množství navazujících řízení vede taková úprava 
k nadměrné byrokratické zátěži, neboť např. pro jednu dopravní 
liniovou stavbu jsou obvykle vedeny desítky navazujících řízení a 
tím pádem je nutné vydávat desítky stanovisek podle § 9a odst. 5. 
Cílem námi navržených úprav proto je, aby se k jedné dokumentaci 
pro navazující řízení vydávalo pouze jedno stanovisko podle § 9a 
odst. 5. Stejně tak se postupuje při zajišťování závazných 
stanovisek všech ostatních subjektů. Příslušný úřad jako dotčený 
úřad má následně v každém navazujícím řízení možnost se těchto 
řízení aktivně účastnit. Další úprava směřuje ke zpřesnění možnosti 

zefektivnit a urychlit povolovací proces - na rozdíl 
od stávající právní úpravy umožňuje ZPV 
předložit dokumentaci pro navazující řízení a 
ostatní podklady nezbytné pro vydání coherence 
stamp až v den podání žádosti o zahájení 
navazujícího řízení, čímž se výrazně zkracuje 
lhůta povolovacího procesu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v důsledku povinností uvedených 
v § 9b a násl. ZPV by měla být na vydání 
coherence stamp lhůta minimálně 30 dnů, není 
nezbytné poskytovat tyto podklady příslušnému 
úřadu s předstihem. Zároveň je žádoucí, aby 
uvedené podklady oznamovatel nepředkládal 
dříve než 90 dnů před zahájením řízení a 
nedocházelo tak k situacím, kdy dojde k podání 
žádosti o zahájení navazujícího řízení až mnoho 
měsíců poté, co oznamovatel předložil podklady 
pro coherence stamp.  Pokud již má 
oznamovatel vypracovanou dokumentaci pro 
příslušné navazující řízení, není důvod odkládat 
podání žádosti o jeho zahájení o více než 90 
dnů. 
 
Formulace „pokud je to nezbytné pro realizaci 
záměru“ není vhodná, neboť neodpovídá účelu 
coherence stamp a možnosti modifikace 
podmínek. Cílem úpravy je předejít 
dohodovacímu řízení, které by mohlo 
zkomplikovat rychlé ukončení navazujícího 
řízení, nikoli libovolně měnit podmínky 
stanoviska EIA tak, aby byla umožněna realizace 
záměru. Je třeba rozlišovat mezi 
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příslušného úřadu měnit podmínky stanoviska tak, aby bylo zjevné, 
že se jedná pouze o úpravy podmínek nezbytné pro realizaci 
záměru. Dále se jedná o vypuštění důvodu pro vydání 
nesouhlasného stanoviska spočívajícího v nepředání dokumentace 
ve stanovené lhůtě nebo v nepravdivosti nebo neúplnosti popisu 
změn. Tyto skutečnosti by neměly vést k vydání nesouhlasného 
stanoviska, ale k výzvě k doplnění podání. Nesouhlasné stanovisko 
by mělo být vydáno pouze s ohledem na věcné posouzení, nikoliv 
z důvodů administrativních nedostatků (popis změn je pouze 
podklad pro příslušný úřad a slouží jako určité vodítko, posouzení je 
však nutné provést ve vztahu k předložené dokumentaci a 
stanovisku EIA). 

„kvalifikovanými“ změnami, tedy těmi, které by 
mohly mít významný negativní vliv na životní 
prostředí, a ostatními změnami. Nedošlo-li ke 
kvalifikovaným změnám záměru, bude vydán 
souhlasný coherence stamp. V takovém případě 
však mohlo dojít k nepodstatným změnám, 
v jejichž důsledku je potřeba se k podmínkám 
stanoviska EIA vyjádřit. Ustanovení bude 
upraveno tak, že podmínky nebude možno 
modifikovat, ale pouze stanovit, které 
z podmínek stanoviska EIA jsou překonané. 
 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
znít „je-li to v důsledku jiných změn záměru 
nezbytné“. 
 
Pokud oznamovatel uvede do podkladů 
nepravdivé údaje, neznamená to automaticky, že 
příslušný úřad vždy vydá nesouhlasný 
coherence stamp. Jedná se pouze o možnost 
v rámci správního uvážení, kterou by měl 
příslušný úřad využít, pokud oznamovatel 
záměrně zamlčí změny záměru, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, s cílem 
vyhnout se jejich možnému posuzování. 
Ve většině případů chybějících nebo 
nepravdivých údajů si však příslušný úřad 
vyžádá jejich dopracování ze strany 
oznamovatele (od nabytí účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. není MŽP znám jediný případ, kdy 
by došlo k vydání nesouhlasného coherence 
stamp v důsledku neúplného popisu změn). 
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Cílem úpravy je zajistit pravdivost poskytnutých 
informací, zvýšit efektivitu zákona a rovněž 
přispět k naplnění požadavku na účinné, 
přiměřené a odrazující sankce požadované čl. 
10a revidované směrnice EIA. 

MPO 316.  Z K § 9a odst. 5 (úprava podmínek stanoviska EIA v „coherence 
stamp“) 
Možnost upravovat v rámci vydávání „coherence stamp“ podmínky 
původního stanoviska EIA v navrhovaném zmocnění považujeme za 
poněkud problematickou a požadujeme její zdůvodnění na 
konkrétních případech. V případě prokázání nezbytnosti úpravy 
podmínek požadujeme explicitně dodefinovat v návrhu novely 
situace, za kterých lze k vypuštění (případně úpravě) podmínek 
přistoupit, např. vyplývá-li potřeba úpravy ze změn záměru. 
 
Odůvodnění: 
V souhlasném závazném stanovisku bude mít příslušný úřad nově 
možnost reflektovat změny záměru a případně i upravit podmínky 
stanoviska EIA. Neurčitá možnost úpravy podmínek stanoviska 
vystavuje oznamovatele nejistotě, že mu příslušný úřad podmínky 
upraví takovým způsobem, že důsledkem bude nutnost provést 
úpravy dokumentace pro navazující řízení. Vzhledem k tomu, že je 
dokumentace pro navazující řízení již předložena příslušnému 
správnímu úřadu, znamená to přerušení řízení a následné 
opakování již provedených kroků, tyto možné administrativní dopady 
jsou nepřijatelné. Pokud je nějaká podmínka stanoviska EIA 
nerelevantní z hlediska změny záměru, tj. takové změny, která 
nemá významný negativní vliv na životní prostředí, je na zvážení, 
zda je nezbytné takovou podmínku upravovat. Nicméně, 
navrhovaná úprava je příliš obecná a umožňuje i nedůvodnou 
úpravu, resp. doplnění podmínek. Žadatelům o „coherence stamp“ 
tato úprava může přinést nejistotu v tom, za jakým účelem budou 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
znít „je-li to v důsledku jiných změn záměru 
nezbytné“. 
 
Zároveň dojde k úpravě formulace tak, aby 
příslušný úřad nemohl formulovat nové 
připomínky nebo je měnit, ale mohl pouze 
stanovit, které připomínky se stanou 
bezpředmětnými (překonanými). 
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podmínky upravovány a jakým způsobem. Navrhujeme proto 
vymezit v paragrafovém znění okolnosti, za kterých lze ke změně 
podmínek stanoviska EIA přistoupit. 
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 317.  Z K § 9a odst. 5 (úprava podmínek stanoviska EIA v „coherence 
stamp“) 
Možnost upravovat v rámci vydávání „coherence stamp“ podmínky 
původního stanoviska EIA v navrhovaném zmocnění považujeme za 
poněkud problematickou a uvítáme její zdůvodnění na konkrétních 
případech. V případě prokázání nezbytnosti úpravy podmínek 
požadujeme explicitně dodefinovat v návrhu novely situace, za 
kterých lze k vypuštění (případně úpravě) podmínek přistoupit, např. 
vyplývá-li potřeba úpravy ze změn záměru. 
 
Odůvodnění: 
V souhlasném závazném stanovisku bude mít příslušný úřad nově 
možnost reflektovat změny záměru a případně i upravit podmínky 
stanoviska EIA. Neurčitá možnost úpravy podmínek stanoviska 
vystavuje oznamovatele nejistotě, že mu příslušný úřad podmínky 
upraví takovým způsobem, že důsledkem bude nutnost provést 
úpravy dokumentace pro navazující řízení. Vzhledem k tomu, že je 
dokumentace pro navazující řízení již předložena příslušnému 
správnímu úřadu, znamená to přerušení řízení a následné 
opakování již provedených kroků, tyto možné administrativní dopady 
jsou nepřijatelné. Pokud je nějaká podmínka stanoviska EIA 
nerelevantní z hlediska změny záměru, tj. takové změny, která 
nemá významný negativní vliv na životní prostředí, je na zvážení, 
zda je nezbytné takovou podmínku upravovat. Nicméně, 
navrhovaná úprava je příliš obecná a umožňuje i nedůvodnou 
úpravu, resp. doplnění podmínek. Žadatelům o „coherence stamp“ 
tato úprava může přinést nejistotu v tom, za jakým účelem budou 
podmínky upravovány a jakým způsobem. Navrhujeme proto 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
znít „je-li to v důsledku jiných změn záměru 
nezbytné“. 
 
Zároveň dojde k úpravě formulace tak, aby 
příslušný úřad nemohl formulovat nové 
připomínky nebo je měnit, ale mohl pouze 
stanovit, které připomínky se stanou 
bezpředmětnými (překonanými). 
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vymezit v paragrafovém znění okolnosti, za kterých lze ke změně 
podmínek stanoviska EIA přistoupit. 

HK ČR 318.  Z Připomínka k bodu 50 (§ 9a odst. 5; úprava podmínek 
stanoviska EIA v „coherence stamp“) 

Možnost upravovat v rámci vydávání „coherence stamp“ podmínky 
původního stanoviska EIA v navrhovaném zmocnění považujeme za 
poněkud problematickou a uvítáme její zdůvodnění na konkrétních 
případech. V případě prokázání nezbytnosti úpravy podmínek 
požadujeme explicitně dodefinovat v návrhu novely situace, za 
kterých lze k vypuštění (případně úpravě) podmínek přistoupit, např. 
vyplývá-li potřeba úpravy ze změn záměru. 

Odůvodnění: 

V souhlasném závazném stanovisku bude mít příslušný úřad nově 
možnost reflektovat změny záměru a případně i upravit podmínky 
stanoviska EIA. Neurčitá možnost úpravy podmínek stanoviska 
vystavuje oznamovatele nejistotě, že mu příslušný úřad podmínky 
upraví takovým způsobem, že důsledkem bude nutnost provést 
úpravy dokumentace pro navazující řízení. Vzhledem k tomu, že je 
dokumentace pro navazující řízení již předložena příslušnému 
správnímu úřadu, znamená to přerušení řízení a následné 
opakování již provedených kroků, tyto možné administrativní dopady 
jsou nepřijatelné. Pokud je nějaká podmínka stanoviska EIA 
nerelevantní  
z hlediska změny záměru, tj. takové změny, která nemá významný 
negativní vliv na životní prostředí, je na zvážení, zda je nezbytné 
takovou podmínku upravovat. Nicméně, navrhovaná úprava je příliš 
obecná a umožňuje i nedůvodnou úpravu, resp. doplnění podmínek. 
Žadatelům o „coherence stamp“ tato úprava může přinést nejistotu 
v tom, za jakým účelem budou podmínky upravovány a jakým 
způsobem. Navrhujeme proto vymezit v paragrafovém znění 
okolnosti, za kterých lze ke změně podmínek stanoviska EIA 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
znít „je-li to v důsledku jiných změn záměru 
nezbytné“. 
 
Zároveň dojde k úpravě formulace tak, aby 
příslušný úřad nemohl formulovat nové 
připomínky nebo je měnit, ale mohl pouze 
stanovit, které připomínky se stanou 
bezpředmětnými (překonanými). 
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přistoupit. 
KZPS 319.  Z Možnost upravovat v rámci vydávání „coherence stamp“ podmínky 

původního stanoviska EIA považujeme za problematickou. 
Požadujeme explicitně definovat situace a podmínky, za kterých lze 
k vypuštění (případně úpravě) podmínek přistoupit, např. vyplývá-li 
potřeba úpravy ze změn záměru.  
 
Odůvodnění:  
 
V souhlasném závazném stanovisku bude mít příslušný úřad nově 
možnost reflektovat změny záměru a případně i upravit podmínky 
stanoviska EIA. Neurčitá možnost úpravy podmínek stanoviska 
vystavuje oznamovatele nejistotě, že mu příslušný úřad podmínky 
upraví takovým způsobem, že důsledkem bude nutnost provést 
úpravy dokumentace pro navazující řízení. Vzhledem k tomu, že je 
dokumentace pro navazující řízení již předložena příslušnému 
správnímu úřadu, znamená to přerušení řízení a následné 
opakování již provedených kroků, tyto možné administrativní dopady 
jsou nepřijatelné.  
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno, a to tak, že bude 
znít „je-li to v důsledku jiných změn záměru 
nezbytné“. 
 
Zároveň dojde k úpravě formulace tak, aby 
příslušný úřad nemohl formulovat nové 
připomínky nebo je měnit, ale mohl pouze 
stanovit, které připomínky se stanou 
bezpředmětnými (překonanými). 
 

MPO 320.  Z K § 9a odst. 5 (k mechanismu „coherence stamp“) 
V souladu s dlouhodobou pozicí požadujeme výraznou racionalizaci 
institutu „coherence stamp“ ve smyslu zdůvodnění. 
 
Odůvodnění: 
Návrh tohoto odstavce lze stále považovat jako neúměrnou 
byrokratickou zátěž, která jen prodlouží realizaci investic. Celý 
odstavec, resp. § 9a je koncipován nevhodně, měl by být zaměřen 
na případy, kdy došlo ke změně kapacity, technologie, způsobu 
využívání apod., nikoli na to, že pro realizaci investice potřebuji v 
legislativní logice řetězec několika postupně vydávaných rozhodnutí 

Akceptováno částečně 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
V novele navržená úprava výrazně zkracuje 
lhůtu, neboť umožňuje požádat o coherence 
stamp s menším časovým předstihem.  
 
MŽP se ztotožňuje s názorem, že kontrolu 
podoby záměru by měl provádět orgán vedoucí 
navazující řízení s tím, že teprve v případě, že 
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a k nim i několika stanovisek. Toto ustanovení by nemělo být 
zaměřeno na opakované potvrzování že záměr (projekt, investice) 
se nemění, nebo jen minimálně a bez vlivů na životní prostředí. V 
logice řetězce několika rozhodnutí v souvislosti s realizací 
investice stávající znění zákona o EIA znamená, pořád dokola žádat 
o to samé stanovisko k původnímu stanovisku. 

Správně by měl porovnání shody mezi stanoviskem EIA a 
dokumentací pro navazující řízení provést orgán, který své 
rozhodnutí na základě stanoviska EIA vydává a teprve má-li, za 
to že v žádosti (dokumentaci), kterou obdržel, došlo k 
podstatné změně záměru, požádat MŽP nebo krajský úřad o 
stanovisko k této dokumentaci. Toto se týká hlavně stavebního 
povolení a změny stavby před dokončením (tedy stavebního 
zákona). 

Změna zákona (vč. novely 39/2015 Sb.), která postihuje vše, bez 
zaměření se na věcnou podstatu a použití zdravého rozumu, 
sice zaručí 100% kontrolu dodržování stanoviska EIA, ale 
hlavně přidělá všem kolem práci a prodlouží proces realizace 
investic. Tyto negativní dopady, kdy je uměle generována práce pro 
státní byrokratický aparát a následně umožněno i jeho bobtnání, 
nesvědčí o správném a racionálním přístupu ke státní správě. Toto 
vše budou platit plátci daní (právnické i fyzické osoby), kteří si na ty 
daně napřed musí vydělat, ale díky delší lhůtě realizace investice to 
půjde nepochybně složitěji. 
Tato připomínka je zásadní. 

došlo ke změnám záměru a má pochybnosti o 
jejich závažnosti, vyžádat si vyjádření 
příslušného úřadu. Stávající podoba institutu 
coherence stamp je však výsledkem 
několikaměsíčního vyjednávání mezi rezorty, 
které se jako orgány vedoucí navazující řízení 
kontrole záměru silně bránily. Se stávajícím 
zněním coherence stamp rovněž vyslovila 
souhlas i Evropská komise. Není proto žádoucí 
do něj v tuto chvíli zasahovat a znovu otázku 
otevírat, neboť není pravděpodobné, že by došlo 
ke shodě na odlišné úpravě. 
 
Ustanovení bude nicméně upraveno v několika 
aspektech (více viz konkrétní připomínky 
k tomuto ustanovení výše). 
 

SPČR 321.  Z K § 9a odst. 5 (k mechanismu „coherence stamp“) 
V souladu s dlouhodobou pozicí požadujeme výraznou racionalizaci 
institutu „coherence stamp“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh tohoto odstavce lze stále považovat jako neúměrnou 

Akceptováno částečně 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
V novele navržená úprava výrazně zkracuje 
lhůtu, neboť umožňuje požádat o coherence 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



byrokratickou zátěž, která jen prodlouží realizaci investic. Celý 
odstavec, resp. § 9a je koncipován nevhodně, měl by být zaměřen 
na případy, kdy došlo ke změně kapacity, technologie, způsobu 
využívání apod., nikoli na to, že pro realizaci investice potřebuji v 
legislativní logice řetězec několika postupně vydávaných rozhodnutí 
a k nim i několika stanovisek  

Celý paragraf by měl být zaměřen na případy, kdy opravdu došlo ke 
změně kapacity, technologie, způsobu využívání apod. (tedy k 
podstatné změně záměru), nikoli na opakované potvrzování že 
záměr (projekt, investice) se nemění, nebo jen minimálně a bez 
vlivů na životní prostředí. V logice řetězce několika rozhodnutí v 
souvislosti s realizací investice stávající znění zákona o 
EIA znamená, pořád dokola žádat o to samé stanovisko k 
původnímu stanovisku. 

Správně by měl porovnání shody mezi stanoviskem EIA a 
dokumentací pro navazující řízení provést orgán, který své 
rozhodnutí na základě stanoviska EIA vydává a teprve má-li, za 
to že v žádosti (dokumentaci), kterou obdržel, došlo k 
podstatné změně záměru, požádat MŽP nebo krajský úřad o 
stanovisko k této dokumentaci. Toto se týká hlavně stavebního 
povolení a změny stavby před dokončením (tedy stavebního 
zákona). 
Změna zákona (vč. novely 39/2015 Sb.), která postihuje vše, bez 
zaměření se na věcnou podstatu a použití zdravého rozumu, 
sice zaručí 100% kontrolu dodržování stanoviska EIA, ale 
hlavně přidělá všem kolem práci a prodlouží proces realizace 
investic. Tyto negativní dopady, kdy je uměle generována práce pro 
státní byrokratický aparát a následně umožněno i jeho bobtnání, 
nesvědčí o správném a racionálním přístupu ke státní správě. Toto 
vše budou platit plátci daní (právnické i fyzické osoby), kteří si na ty 
daně napřed musí vydělat, ale díky delší lhůtě realizace investice to 

stamp s menším časovým předstihem. 
MŽP se ztotožňuje s názorem, že kontrolu 
podoby záměru by měl provádět orgán vedoucí 
navazující řízení s tím, že teprve v případě, že 
došlo ke změnám záměru a má pochybnosti o 
jejich závažnosti, vyžádat si vyjádření 
příslušného úřadu. Stávající podoba institutu 
coherence stamp je však výsledkem 
několikaměsíčního vyjednávání mezi rezorty, 
které se jako orgány vedoucí navazující řízení 
kontrole záměru silně bránily. Se stávajícím 
zněním coherence stamp rovněž vyslovila 
souhlas i Evropská komise. Není proto žádoucí 
do něj v tuto chvíli zasahovat a znovu otázku 
otevírat, neboť není pravděpodobné, že by došlo 
ke shodě na odlišné úpravě. 
 
Ustanovení bude nicméně upraveno v několika 
aspektech (více viz konkrétní připomínky 
k tomuto ustanovení výše). 
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půjde nepochybně složitěji. 
HK ČR 322.  Z Připomínka k § 9a odst. 5 (k mechanismu „coherence stamp“) 

V souladu s dlouhodobou pozicí požadujeme výraznou racionalizaci 
institutu „coherence stamp“. 

Odůvodnění: 

Návrh tohoto odstavce lze stále považovat jako neúměrnou 
byrokratickou zátěž, která jen prodlouží realizaci investic. 
Celý odstavec by měl být zaměřen na případy, kdy opravdu došlo ke 
změně kapacity, technologie, způsobu využívání apod. (tedy k 
podstatné změně záměru), nikoli na opakované potvrzování, že 
záměr (projekt, investice) se nemění, nebo jen minimálně a bez 
vlivů na životní prostředí. V logice řetězce několika rozhodnutí v 
souvislosti s realizací investice stávající znění zákona o 
EIA znamená, opakovaně žádat o to samé stanovisko k původnímu 
stanovisku. 

Správně by měl porovnání shody mezi stanoviskem EIA a 
dokumentací pro navazující řízení provést orgán, který své 
rozhodnutí na základě stanoviska EIA vydává a teprve má-li, za to, 
že v žádosti (dokumentaci), kterou obdržel, došlo k podstatné 
změně záměru, požádat MŽP nebo krajský úřad o stanovisko k této 
dokumentaci. Toto se týká hlavně stavebního povolení a změny 
stavby před dokončením (tedy stavebního zákona). 

Změna zákona (vč. novely 39/2015 Sb.), která postihuje vše, bez 
zaměření se na věcnou podstatu a použití zdravého rozumu, 
sice zaručí 100% kontrolu dodržování stanoviska EIA, ale 
hlavně přidělá všem kolem práci a prodlouží proces realizace 
investic. Tyto negativní dopady, kdy je uměle generována práce pro 
státní byrokratický aparát a následně umožněno i jeho bobtnání, 
nesvědčí o správném a racionálním přístupu ke státní správě. Toto 
vše budou platit plátci daní (právnické i fyzické osoby), kteří si na ty 

Akceptováno částečně 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
V novele navržená úprava výrazně zkracuje 
lhůtu, neboť umožňuje požádat o coherence 
stamp s menším časovým předstihem. 
 
MŽP se ztotožňuje s názorem, že kontrolu 
podoby záměru by měl provádět orgán vedoucí 
navazující řízení s tím, že teprve v případě, že 
došlo ke změnám záměru a má pochybnosti o 
jejich závažnosti, vyžádat si vyjádření 
příslušného úřadu. Stávající podoba institutu 
coherence stamp je však výsledkem 
několikaměsíčního vyjednávání mezi rezorty, 
které se jako orgány vedoucí navazující řízení 
kontrole záměru silně bránily. Se stávajícím 
zněním coherence stamp rovněž vyslovila 
souhlas i Evropská komise. Není proto žádoucí 
do něj v tuto chvíli zasahovat a znovu otázku 
otevírat, neboť není pravděpodobné, že by došlo 
ke shodě na odlišné úpravě. 
 
Ustanovení bude nicméně upraveno v několika 
aspektech (více viz konkrétní připomínky 
k tomuto ustanovení výše). 
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daně napřed musí vydělat, ale díky delší lhůtě realizace investice to 
půjde nepochybně složitěji. 

KZPS 323.  D Požadujeme výraznou racionalizaci institutu „coherence stamp“ ve 
smyslu zdůvodnění.  
 
Odůvodnění:  
 
Celý odstavec, resp. § 9a je koncipován nevhodně, měl by být 
zaměřen na případy, kdy došlo ke změně kapacity, technologie, 
způsobu využívání apod., nikoli na to, že pro realizaci investice 
potřebuji v legislativní logice řetězec několika postupně vydávaných 
rozhodnutí a k nim i několika stanovisek. Toto ustanovení by nemělo 
být zaměřeno na opakované potvrzování, že záměr (projekt, 
investice) se nemění, nebo jen minimálně a bez vlivů na životní 
prostředí. V logice řetězce několika rozhodnutí v souvislosti s 
realizací investice stávající znění zákona o EIA znamená, pořád 
dokola žádat o to samé stanovisko k původnímu stanovisku. 
Správně by měl porovnání shody mezi stanoviskem EIA a 
dokumentací pro navazující řízení provést orgán, který své 
rozhodnutí na základě stanoviska EIA vydává a teprve má-li, za to 
že v žádosti (dokumentaci), kterou obdržel, došlo k podstatné 
změně záměru, požádat MŽP nebo krajský úřad o stanovisko k této 
dokumentaci. Toto se týká hlavně stavebního povolení a změny 
stavby před dokončením (tedy stavebního zákona). Změna zákona 
(vč. novely 39/2015 Sb.), která postihuje vše, bez zaměření se na 
věcnou podstatu a použití zdravého rozumu, sice zaručí 100% 
kontrolu dodržování stanoviska EIA, ale hlavně přidělá všem kolem 
práci a prodlouží proces realizace investic. Tyto negativní dopady, 
kdy je uměle generována práce pro státní byrokratický aparát a 
následně umožněno i jeho bobtnání, nesvědčí o správném a 
racionálním přístupu ke státní správě. 

Akceptováno částečně 
Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
V novele navržená úprava výrazně zkracuje 
lhůtu, neboť umožňuje požádat o coherence 
stamp s menším časovým předstihem. 
 
MŽP se ztotožňuje s názorem, že kontrolu 
podoby záměru by měl provádět orgán vedoucí 
navazující řízení s tím, že teprve v případě, že 
došlo ke změnám záměru a má pochybnosti o 
jejich závažnosti, vyžádat si vyjádření 
příslušného úřadu. Stávající podoba institutu 
coherence stamp je však výsledkem 
několikaměsíčního vyjednávání mezi rezorty, 
které se jako orgány vedoucí navazující řízení 
kontrole záměru silně bránily. Se stávajícím 
zněním coherence stamp rovněž vyslovila 
souhlas i Evropská komise. Není proto žádoucí 
do něj v tuto chvíli zasahovat a znovu otázku 
otevírat, neboť není pravděpodobné, že by došlo 
ke shodě na odlišné úpravě. 
 
Ustanovení bude nicméně upraveno v několika 
aspektech (více viz konkrétní připomínky 
k tomuto ustanovení výše). 
 

MPO 324.  Z K § 9a odst. 5 (nesouhlasné závazné stanovisko) Akceptováno 
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Požadujeme vypustit poslední větu předmětného odstavce.  
 
Odůvodnění: 
V principu je snahou oznamovatele poskytnout včas adekvátní a 
pravdivé podklady, pokud nemá orgán EIA úplné údaje, tak si je 
může vyžádat. Tuto úpravu považujeme za nadbytečnou a 
nesystémovou, standardně se taková pravidla pro vydání 
nesouhlasného stanoviska nestanovují. 

Pokud oznamovatel uvede do podkladů 
nepravdivé údaje, neznamená to automaticky, že 
příslušný úřad vždy vydá nesouhlasný 
coherence stamp. Jedná se pouze o možnost 
v rámci správního uvážení, kterou by měl 
příslušný úřad využít, pokud oznamovatel 
záměrně zamlčí změny záměru, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, s cílem 
vyhnout se jejich možnému posuzování. 
Ve většině případů chybějících nebo 
nepravdivých údajů si však příslušný úřad 
vyžádá jejich dopracování ze strany 
oznamovatele (od nabytí účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. není MŽP znám jediný případ, kdy 
by došlo k vydání nesouhlasného coherence 
stamp v důsledku neúplného popisu změn). 
Cílem úpravy je zajistit pravdivost poskytnutých 
informací, zvýšit efektivitu zákona a rovněž 
přispět k naplnění požadavku na účinné, 
přiměřené a odrazující sankce požadované čl. 
10a revidované směrnice EIA. Ustanovení bude 
nicméně upraveno ve smyslu připomínky. 

SPČR 325.  Z K § 9a odst. 5 (nesouhlasné závazné stanovisko) 
Požadujeme vypustit poslední větu předmětného odstavce.  
 
Odůvodnění: 
V principu je snahou oznamovatele poskytnout včas adekvátní a 
pravdivé podklady, pokud nemá orgán EIA úplné údaje, tak si je 
může vyžádat. Tuto úpravu považujeme za nadbytečnou a 
nesystémovou, standardně se taková pravidla pro vydání 
nesouhlasného stanoviska nestanovují. 

Akceptováno 
Pokud oznamovatel uvede do podkladů 
nepravdivé údaje, neznamená to automaticky, že 
příslušný úřad vždy vydá nesouhlasný 
coherence stamp. Jedná se pouze o možnost 
v rámci správního uvážení, kterou by měl 
příslušný úřad využít, pokud oznamovatel 
záměrně zamlčí změny záměru, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, s cílem 
vyhnout se jejich možnému posuzování. 
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Ve většině případů chybějících nebo 
nepravdivých údajů si však příslušný úřad 
vyžádá jejich dopracování ze strany 
oznamovatele (od nabytí účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. není MŽP znám jediný případ, kdy 
by došlo k vydání nesouhlasného coherence 
stamp v důsledku neúplného popisu změn). 
Cílem úpravy je zajistit pravdivost poskytnutých 
informací, zvýšit efektivitu zákona a rovněž 
přispět k naplnění požadavku na účinné, 
přiměřené a odrazující sankce požadované čl. 
10a revidované směrnice EIA. Ustanovení bude 
nicméně upraveno ve smyslu připomínky. 

HK ČR 326.  Z Připomínka k bodu 51 (§ 9a odst. 5; nesouhlasné závazné 
stanovisko) 

Požadujeme vypustit poslední větu předmětného odstavce.  

Odůvodnění: 

V principu je snahou oznamovatele poskytnout včas adekvátní a 
pravdivé podklady, pokud nemá orgán EIA úplné údaje, může si je 
vyžádat, což považujeme za rozumný prostředek k nápravě. 
Obecně považujeme tuto úpravu za nadbytečnou a nesystémovou, 
standardně se taková pravidla pro vydání nesouhlasného 
stanoviska nestanovují a nespatřujeme žádné principiální důvody 
pro změnu. 

Akceptováno 
Pokud oznamovatel uvede do podkladů 
nepravdivé údaje, neznamená to automaticky, že 
příslušný úřad vždy vydá nesouhlasný 
coherence stamp. Jedná se pouze o možnost 
v rámci správního uvážení, kterou by měl 
příslušný úřad využít, pokud oznamovatel 
záměrně zamlčí změny záměru, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, s cílem 
vyhnout se jejich možnému posuzování. 
Ve většině případů chybějících nebo 
nepravdivých údajů si však příslušný úřad 
vyžádá jejich dopracování ze strany 
oznamovatele (od nabytí účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. není MŽP znám jediný případ, kdy 
by došlo k vydání nesouhlasného coherence 
stamp v důsledku neúplného popisu změn). 
Cílem úpravy je zajistit pravdivost poskytnutých 
informací, zvýšit efektivitu zákona a rovněž 
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přispět k naplnění požadavku na účinné, 
přiměřené a odrazující sankce požadované čl. 
10a revidované směrnice EIA. Ustanovení bude 
nicméně upraveno ve smyslu připomínky. 

KZPS 327.  Z Nesouhlasné závazné stanovisko by mělo být vydáno až poté, co 
úřad vyčerpá rozumné prostředky k nápravě. Směrnice sice stanoví 
povinnost určit sankce, ale jejich uplatnění a přísnost ponechává 
ryze na členských státech. Ukládání sankcí, jakož i jakékoliv 
sankční mechanismy by tedy měly být efektivní a přiměřené. 
Proto navrhujeme následující úpravy poslední věty v odstavci 5: 
 
Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také 
tehdy, pokud  

a) dokumenty podle věty první nebyly předány ve stanovené 
lhůtě nebo pokud  
 

b) popis případných významných změn není úplný nebo 
obsahuje nepravdivé údaje,  
 
přičemž oznamovatel nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě určené k tomu úřadem. 

 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Akceptováno jinak 
Popsaný postup odpovídá dosavadní praxi. 
Pokud oznamovatel uvede do podkladů 
nepravdivé údaje, neznamená to automaticky, že 
příslušný úřad vždy vydá nesouhlasný 
coherence stamp. Jedná se pouze o možnost 
v rámci správního uvážení, kterou by měl 
příslušný úřad využít, pokud oznamovatel 
záměrně zamlčí změny záměru, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, s cílem 
vyhnout se jejich možnému posuzování. 
Ve většině případů chybějících nebo 
nepravdivých údajů si však příslušný úřad 
vyžádá jejich dopracování ze strany 
oznamovatele (od nabytí účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. není MŽP znám jediný případ, kdy 
by došlo k vydání nesouhlasného coherence 
stamp v důsledku neúplného popisu změn).  
 
Pokud by měla být možnost vydat nesouhlasný 
coherence stamp výslovně podmíněna tím, že 
oznamovatel nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě, pak už dle našeho názoru nepřichází 
v úvahu diskrece správního orgánu (namísto 
„může vydat“ by měla být použita formulace 
„vydá“). 
 
Ustanovení bude nicméně upraveno tak, že 
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poslední věta bude vypuštěna. 
NBÚ 328.  D K bodu 51 – za slova „věta pátá“ vložit slovo „nahrazuje“. Akceptováno 

Bude upraveno. 
ČBÚ 329.  Z 

↓ 
D 

K bodu 51 
ČBÚ navrhuje novelizační bod 51 návrhu zákona (resp. novelizační 
bod 44 ve vazbě na sloučení novelizačních bodů 4 až 6, sloučení 
bodů 10 a 11, sloučení bodů 46 až 48 a zrušení novelizačních bodů 
30 a 33) návrhu zákona uvést ve znění: 

„44. V § 9a odst. 4 se poslední věta zrušuje.“. 

Odůvodnění: Podle názoru ČBÚ by vydání nesouhlasného 
stanoviska nemělo být sankcí, resp. nejde o sankci. Změnou první 
věty ustanovení § 9a odst. 4 zákona dochází k nahrazení stanovené 
lhůty „nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení 
navazujícího řízení“, lhůtou „nejdříve 30 dnů před podáním žádosti“. 
Novelizační bod 51 v důsledku této změny spojuje s dřívějším 
předáním dokumentace k ověřovacímu stanovisku (např. 31 dnů 
před podáním žádosti k navazujícímu řízení) možnost vydání 
nesouhlasného „ověřovacího“ závazného stanoviska orgánu EIA a 
tím i nutnost zamítnout žádost v navazujícím řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Pokud oznamovatel uvede do podkladů 
nepravdivé údaje, neznamená to automaticky, že 
příslušný úřad vždy vydá nesouhlasný 
coherence stamp. Jedná se pouze o možnost 
v rámci správního uvážení, kterou by měl 
příslušný úřad využít, pokud oznamovatel 
záměrně zamlčí změny záměru, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, s cílem 
vyhnout se jejich možnému posuzování. 
Ve většině případů chybějících nebo 
nepravdivých údajů si však příslušný úřad 
vyžádá jejich dopracování ze strany 
oznamovatele (od nabytí účinnosti zákona č. 
39/2015 Sb. není MŽP znám jediný případ, kdy 
by došlo k vydání nesouhlasného coherence 
stamp v důsledku neúplného popisu změn). 
Cílem úpravy je zajistit pravdivost poskytnutých 
informací, zvýšit efektivitu zákona a rovněž 
přispět k naplnění požadavku na účinné, 
přiměřené a odrazující sankce požadované čl. 
10a revidované směrnice EIA (sankce v širokém 
slova smyslu).  
Ustanovení bude nicméně upraveno tak, že 
poslední věta bude vypuštěna. 

MPO 330.  D V novelizačním bodě č. 49  
na konci doporučujeme doplnit tečku. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MPO 331.  D k 9a odst. 5 Připomínka není v souladu s požadavkem 
čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
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Navrhujeme formulaci doplnit následovně:… Jestliže nedošlo ke 
změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné 
závazné stanovisko, ve kterém upraví podmínky stanoviska, je-li to 
nezbytné……Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad 
vydat také tehdy…nebo obsahuje nepravdivé údaje. Předchozí 
vydaná závazná stanoviska se zruší… 
 
Odůvodnění:  
Jestliže úřad vydá na základě §9a odst. 5 nová závazná stanoviska 
EIA, měl by svá předchozí závazná stanoviska vydaná na základě 
§9a odst. 1 (v podstatě „rozhodnutí“ o něčem) zrušit. 

na jednoznačnost a konkrétnost připomínek. 
Připomínku nelze pro zmatečnost a 
nesrozumitelnost vypořádat. 

§ 9b odst. 4 
Kraj Vys 332.  Z Připomínka k Čl. I bodu 53: 

Navrhujeme v § 9b odst. 4 za slovo „zpřístupnění“ doplnit slova 
„na úřední desce vyvěšením po dobu 15 dnů“. 
Soudíme, že pojem zpřístupnění je totožný s pojmem zveřejnění. 
Pro zpřesnění navrhujeme stanovení lhůty.  Pokud se jedná o 
obsahově jiný pojem, je třeba tento specifikovat s následným 
postupem pro orgán příslušný k vedení navazujícího řízení.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
„Zpřístupnění“ není pojem rovnocenný s pojmem 
„zveřejnění“, neboť neznamená nutně aktivní 
zveřejňování – jedná se spíše o umožnění 
veřejnosti se s vyjmenovanými dokumenty 
seznámit (např. nahlížením do spisu). Zákon 
formu zpřístupnění informací ponechává na 
správním orgánu vedoucím navazující řízení. 
Obecně je zpřístupňování informací upraveno 
v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí.   

§ 9b odst. 5 
ÚV - KOM 333.  Z K čl. I bodu 53 návrhu (§ 9b odst. 5): 

Předmětným ustanovením je za současného stavu implementován 
čl. 8 směrnice 2001/92/ES. Požadujeme vysvětlit, jak bude 
implementován nově revidovaný čl. 8 (čl. 8 směrnice 2014/52/EU) 
po zrušení § 9b odst. 5.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Čl. 8 revidované směrnice EIA požaduje 
v povolovacím procesu zohlednit výsledky 
procesu EIA a informace v něm shromážděné. 
Blíže již nespecifikuje, a jaké fázi a jakou formou 
tomu tak má být. Tento požadavek je naplněn 
nejen ve stávajícím § 9b odst. 5, ale především v 
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§ 9a odst. 1 ZPV, který obsahuje výčet podkladů 
shromážděných v procesu EIA, na základě 
kterých se vydává stanovisko EIA. Revidovaná 
směrnice EIA nově předpokládá odůvodněný 
písemný závěr příslušného úřadu (tedy 
stanovisko EIA), který musí být zahrnut do 
rozhodnutí, kterým se uděluje povolení (tedy do 
navazujícího rozhodnutí) – neurčuje však, jakou 
formu by tento závěr měl mít. Vzhledem ke 
skutečnosti, že veškeré informace a výsledky 
jednání shromážděné v procesu EIA jsou 
patřičně zohledněny již ve stanovisku EIA, které 
je po formální stránce závazným podkladem v 
navazujících řízeních (neboť se jedná o závazné 
stanovisko podle § 149 správního řádu), je výše 
uvedený požadavek revidované směrnice EIA 
transponován již zněním § 9a odst. 1 ZPV v 
kombinaci s § 149 správního řádu. Ustanovení 
bylo proto jako nadbytečné vypuštěno. 
Opětovným zohledněním informací 
shromážděných v procesu EIA v povolovacím 
procesu by navíc docházelo k duplicitě, která by 
měla dopad na efektivitu povolovacího procesu. 
Rovněž je velmi problematické, aby orgán 
vedoucí navazujcící řízení rozhodoval na 
základě závazného stanoviska EIA a zároveň 
samostatně posuzoval další mnohdy velmi 
objemné dokumenty, které byly podkladem pro 
jeho vydání, a ke kterým by mohl přihlédnout 
pouze v případech, kdy by to nebylo v rozporu se 
závazným stanoviskem EIA. 

ÚV ČR - 334.  Z Zásadní připomínka Vysvětleno 
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VÚV K § 9b odst. 5:  
Považujeme za nutné zachovat původní ustanovení, tj. aby 
povolující úřad pracoval se všemi dokumenty z procesu EIA a mohl 
tak případně prověřit i informace, které se do stanoviska EIA 
nedostaly.  
 
Odůvodnění  
Novela v tomto může být v rozporu s čl. 8 směrnice o EIA. 

Čl. 8 revidované směrnice EIA požaduje 
v povolovacím procesu zohlednit výsledky 
procesu EIA a informace v něm shromážděné. 
Blíže již nespecifikuje, a jaké fázi a jakou formou 
tomu tak má být. Tento požadavek je naplněn 
nejen ve stávajícím § 9b odst. 5, ale především v 
§ 9a odst. 1 ZPV, který obsahuje výčet podkladů 
shromážděných v procesu EIA, na základě 
kterých se vydává stanovisko EIA. Revidovaná 
směrnice EIA nově předpokládá odůvodněný 
písemný závěr příslušného úřadu (tedy 
stanovisko EIA), který musí být zahrnut do 
rozhodnutí, kterým se uděluje povolení (tedy do 
navazujícího rozhodnutí) – neurčuje však, jakou 
formu by tento závěr měl mít. Vzhledem ke 
skutečnosti, že veškeré informace a výsledky 
jednání shromážděné v procesu EIA jsou 
patřičně zohledněny již ve stanovisku EIA, které 
je po formální stránce závazným podkladem v 
navazujících řízeních (neboť se jedná o závazné 
stanovisko podle § 149 správního řádu), je výše 
uvedený požadavek revidované směrnice EIA 
transponován již zněním § 9a odst. 1 ZPV v 
kombinaci s § 149 správního řádu. Ustanovení 
bylo proto jako nadbytečné vypuštěno. 
Opětovným zohledněním informací 
shromážděných v procesu EIA v povolovacím 
procesu by navíc docházelo k duplicitě, která by 
měla dopad na efektivitu povolovacího procesu. 
Rovněž je velmi problematické, aby orgán 
vedoucí navazující řízení rozhodoval na základě 
závazného stanoviska EIA a zároveň 
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samostatně posuzoval další mnohdy velmi 
objemné dokumenty, které byly podkladem pro 
jeho vydání, a ke kterým by mohl přihlédnout 
pouze v případech, kdy by to nebylo v rozporu se 
závazným stanoviskem EIA. 

Praha 335.  Z K bodu 53 - § 9b odst. 5  
Požadujeme uvedený paragraf nezrušovat -  povolující úřad pracuje 
se všemi dokumenty z procesu EIA, protože kvůli „materiální 
pravdě“ má úřad prověřit i informace, které se třeba do stanoviska 
EIA nedostaly. Novela zakládá možný rozpor s čl. 8 směrnice o EIA. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Čl. 8 revidované směrnice EIA požaduje 
v povolovacím procesu zohlednit výsledky 
procesu EIA a informace v něm shromážděné. 
Blíže již nespecifikuje, a jaké fázi a jakou formou 
tomu tak má být. Tento požadavek je naplněn 
nejen ve stávajícím § 9b odst. 5, ale především v 
§ 9a odst. 1 ZPV, který obsahuje výčet podkladů 
shromážděných v procesu EIA, na základě 
kterých se vydává stanovisko EIA. Revidovaná 
směrnice EIA nově předpokládá odůvodněný 
písemný závěr příslušného úřadu (tedy 
stanovisko EIA), který musí být zahrnut do 
rozhodnutí, kterým se uděluje povolení (tedy do 
navazujícího rozhodnutí) – neurčuje však, jakou 
formu by tento závěr měl mít. Vzhledem ke 
skutečnosti, že veškeré informace a výsledky 
jednání shromážděné v procesu EIA jsou 
patřičně zohledněny již ve stanovisku EIA, které 
je po formální stránce závazným podkladem v 
navazujících řízeních (neboť se jedná o závazné 
stanovisko podle § 149 správního řádu), je výše 
uvedený požadavek revidované směrnice EIA 
transponován již zněním § 9a odst. 1 ZPV v 
kombinaci s § 149 správního řádu. Ustanovení 
bylo proto jako nadbytečné vypuštěno. 
Opětovným zohledněním informací 
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shromážděných v procesu EIA v povolovacím 
procesu by navíc docházelo k duplicitě, která by 
měla dopad na efektivitu povolovacího procesu. 
Rovněž je velmi problematické, aby orgán 
vedoucí navazující řízení rozhodoval na základě 
závazného stanoviska EIA a zároveň 
samostatně posuzoval další mnohdy velmi 
objemné dokumenty, které byly podkladem pro 
jeho vydání, a ke kterým by mohl přihlédnout 
pouze v případech, kdy by to nebylo v rozporu se 
závazným stanoviskem EIA. 

§ 9c odst. 1 
ČKAIT 336.  Z K § 9c odst. 1 

Veřejnost může, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené 
územní samosprávné celky se mohou v navazujícím řízení 
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit 
uplatňovat vyjádřit k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 
informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení 
navazujícího řízení lhůtu delší. dle zvláštních právních předpisů 
podle kterých je navazující řízení vedeno. 
Odůvodnění: 
Sjednotit právní úpravu pro různá řízení podle předpisů, která tato 
řízení upravují. 

Akceptováno jinak 
V případě, že by zvláštní právní předpisy 
stanovily lhůtu kratší než 30 dnů, byla by taková 
úprava v rozporu s požadavky unijního práva. 
Předkladatel neuvažuje úpravu jiných právních 
předpisů a je proto nezbytné zachovat 
požadavek na lhůtu o délce minimálně 30 dnů v 
ZPV. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyjadřování 
dotčených orgánů je již zakotveno ve zvláštních 
právních předpisech, podle kterých jsou vedena 
navazující řízení, nebude ustanovení § 9c 
novelizováno (bude zachováno stávající znění). 

ČKA 337.  Z K § 9c odst. 1 
Navrhujeme v ustanovení odstranění přeškrtnutého textu a doplnění 
podtrženého textu: 
„Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 
samosprávné celky se mohou v navazujícím řízení vyjádřit k záměru 
ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na 

Akceptováno jinak 
V případě, že by zvláštní právní předpisy 
stanovily lhůtu kratší než 30 dnů, byla by taková 
úprava v rozporu s požadavky unijního práva. 
Předkladatel neuvažuje úpravu jiných právních 
předpisů a je proto nezbytné zachovat 
požadavek na lhůtu o délce minimálně 30 dnů v 
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úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán 
příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší. ve lhůtě dle 
zvláštních právních předpisů podle kterých je navazující řízení 
vedeno.“ 

 
Odůvodnění: Potřeba sjednotit právní úpravu pro různá řízení podle 
předpisů, která tato řízení upravují. 

Tato připomínka je zásadní. 

ZPV. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyjadřování 
dotčených orgánů je již zakotveno ve zvláštních 
právních předpisech, podle kterých jsou vedena 
navazující řízení, nebude ustanovení § 9c 
novelizováno (bude zachováno stávající znění). 

ČBÚ 338.  Z 
↓ 
D 

K bodům 54 až 56 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 54 návrhu zákona slova „ , 
dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky“ nahradit 
slovy „a dotčené orgány“; v novelizačním bodě 55 návrhu zákona 
slova „a územním samosprávným celkům“ zrušit a dále zrušit 
novelizační bod 56. 

Odůvodnění: Podle čl. 6 odst. 1 revidované směrnice EIA, který mají 
předmětné novelizační body transponovat, členské státy „přijmou 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby orgány, kterých by se záměr 
mohl týkat, měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách 
životního prostředí nebo na základě místní a regionální příslušnosti 
možnost vyjádřit své stanovisko k informacím poskytnutým 
oznamovatelem a k žádosti o povolení“. Navrhované doplnění 
dotčených územně samosprávných celků jde nad rámec 
transponované směrnice, neboť směrnice usiluje o zohlednění 
dotčených orgánů i ve vazbě např. na spolkový charakter (a 
rozložení pravomocí na centrální, regionální a místní úrovni) 
členských států. Vymezení dotčených orgánů, včetně postavení 
územně samosprávných celků jako orgánů řeší § 136 správního 
řádu. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno jinak 
Čl. 6 odst. 1 revidované směrnice EIA přiznává 
právo vyjádřit se k záměru jednak orgánům, 
které mají zvláštní působnost v oblasti životního 
prostředí (tj. dotčené orgány), a jednak orgánům 
(úřadům), které mají působnost místní (obecní) 
nebo regionální (oblastní, krajskou). Lze tedy 
dojít k závěru, že zatímco zvláštní působností 
v oblasti životního prostředí je působnost dle 
předmětu ochrany, tedy zvláštních zájmů, které 
daný orgán chrání, působností místní a oblastní 
se rozumí působnost, kterou orgán vykonává ve 
vztahu k danému území, tedy DÚSC, neboť se 
může jednat o působnost samostatnou i 
přenesenou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyjadřování 
dotčených orgánů je již zakotveno ve zvláštních 
právních předpisech, podle kterých jsou vedena 
navazující řízení, nebude ustanovení § 9c 
novelizováno (bude zachováno stávající znění). 
 

§ 9c odst. 2 
MMR 339.  Z K bodu 55 - § 9c odst. 2  Akceptováno 
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S navrhovanou úpravou zásadně nesouhlasíme a požadujeme 
zachování původního znění zákona.  

Návrh je nepřímou novelou stavebního zákona a dalších zákonů, 
které upravují navazující řízení. Aplikace tohoto ustanovení bude 
velmi problémová, neboť v jednom ustanovení jsou upravena 
vyjádření subjektů se zcela odlišným postavením v navazujícím 
řízení (veřejnost, účastníci řízení, dotčené orgány), stejně tak forma 
vyjádření těchto subjektů je odlišná (připomínky, námitky, vyjádření, 
závazná stanoviska). Přitom možnost vyjádření, forma a lhůty jsou 
pro dotčenou veřejnost a dotčené územní samosprávné celky jako 
účastníky řízení upraveny v zákoně na jiném místě. Stejně tak je ve 
stavebním zákoně a dalších zvláštních zákonech upraveno 
vyjadřování dotčených orgánů formou závazného stanoviska nebo 
vyjádření a lhůty pro tato vyjádření.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vyjadřování 
dotčených orgánů je již zakotveno ve zvláštních 
právních předpisech, podle kterých jsou vedena 
navazující řízení, nebude ustanovení § 9c 
novelizováno (bude zachováno stávající znění). 

Praha 340.  Z K bodu 55 -  § 9c odst. 2 
Požadujeme slovo „bezodkladně“ vypustit.  
Není zřejmé, proč je odlišný přístup při doručování rozhodnutí 
dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům (kterým se 
musí rozhodnutí zaslat bezodkladně) od doručování ostatním 
účastníkům řízení (zde bezodkladnost stanovena není). Navíc 
časový termín „bezodkladně“ je neurčitým nejednoznačným 
pojmem, který je v této souvislosti užit zcela nadbytečně.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyjadřování 
dotčených orgánů je již zakotveno ve zvláštních 
právních předpisech, podle kterých jsou vedena 
navazující řízení, nebude ustanovení § 9c 
novelizováno (bude zachováno stávající znění). 

Kraj Vys 341.  Z Připomínka k Čl. I bodu 55: 
Navrhujeme v § 9c odst. 2 za slova „vyjádření podle odstavce 
1“ doplnit slova „je-li to třeba“. 
Každé vyjádření (na rozdíl od připomínek) není třeba vypořádávat. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyjadřování 
dotčených orgánů je již zakotveno ve zvláštních 
právních předpisech, podle kterých jsou vedena 
navazující řízení, nebude ustanovení § 9c 
novelizováno (bude zachováno stávající znění). 

§ 9c odst. 4 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



MMR 342.  Z K § 9b odst. 4  - nad rámec novely (pozn. vztahuje se k 9c odst. 4) 
Požadujeme vypuštění nebo úpravu tohoto ustanovení, neboť 
zakládá nerovnost mezi účastníky řízení.  

Právní úprava možnosti podat odvolání, aniž by odvolatel byl 
účastníkem řízení, prolamuje koncentrační zásadu uplatňovanou 
např. v územním řízení, tj. že všichni účastníci musí uplatnit své 
námitky ve stanovené lhůtě nebo nejpozději při ústním jednání, jinak 
se k nim nepřihlíží. Tato zásada má zajistit kompletní shromáždění 
podkladů pro vydání rozhodnutí a současně jejich vyhodnocení 
příslušným správním orgánem. Jestliže se koncentrační zásada 
nevztahuje jen na některé účastníky řízení tak, jak to vyplývá 
z ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, pak současně dochází k porušování zásady rovnosti 
účastníků řízení a vytváří to podmínky pro porušování práva na 
spravedlivý proces.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

ÚV ČR - 343.  Z Zásadní připomínka Vysvětleno 
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VÚV K  § 9c odst. 4:  
Dle tohoto ustanovení může odvolání proti rozhodnutí vydaném 
v navazujícím řízení podat i dotčená veřejnost, která nebyla 
účastníkem řízení v prvním stupni.  S tímto ustanovením 
nesouhlasíme. 
 
Odůvodnění:  
Dotčená veřejnost by tímto ustanovením dostala ostatní účastníky 
řízení v procesu EIA, kteří se celého zúčastnili, do nerovného 
postavení před zákonem. Dále by tím projevila svůj nezájem o 
předchozí řízení v rámci EIA. 

PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

MPO 344.  Z K § 9c odst. 4 
Požadujeme předmětné ustanovení bez náhrady vypustit. 

Neakceptováno - rozpor 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s úpravou, která zavedla absurdní pozitivní 
diskriminaci jedné skupiny účastníků a umožňuje jim i bez účasti 
v prvoinstančním řízení podat odvolání proti rozhodnutí v tomto 
řízení vydanému. Jedná se o postup, který nedůvodně privileguje 
určité skupiny veřejnosti, kterým již i tak svědčí významnější právní 
postavení než ostatním. Jedná se o řešení, které významně 
vybočuje ze systematiky správního řádu. Zároveň nejsme 
přesvědčeni, že judikatura Evropského soudního dvora, která se 
obdobné otázce věnovala, vyjadřuje nezbytnost takové úpravy. Za 
pravdu tomuto postoji dává i vyjádření některých členů LRV, kteří 
mají pochybnosti o nezbytnosti takového ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

SPČR 345.  Z K § 9c odst. 4 
Požadujeme předmětné ustanovení bez náhrady vypustit. 
 

Neakceptováno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s úpravou, která zavedla absurdní pozitivní 
diskriminaci jedné skupiny účastníků a umožňuje jim i bez účasti 
v prvoinstančním řízení podat odvolání proti rozhodnutí v tomto 
řízení vydanému. Jedná se o postup, který nedůvodně privileguje 
určité skupiny veřejnosti, kterým již i tak svědčí významnější právní 
postavení než ostatním. Jedná se o řešení, které významně 
vybočuje ze systematiky správního řádu. Zároveň nejsme 
přesvědčeni, že judikatura Evropského soudního dvora, která se 
obdobné otázce věnovala, vyjadřuje nezbytnost takové úpravy. Za 
pravdu tomuto postoji dává i vyjádření některých členů LRV, kteří 
mají pochybnosti o nezbytnosti takového ustanovení. 

Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

HK ČR 346.  Z Připomínka k § 9c odst. 4 

Požadujeme předmětné ustanovení bez náhrady vypustit. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
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Nesouhlasíme s úpravou, která zavedla absurdní pozitivní 
diskriminaci jedné skupiny účastníků a umožňuje jim i bez účasti 
v prvoinstančním řízení podat odvolání proti rozhodnutí v tomto 
řízení vydanému. Jedná se o postup, který nedůvodně privileguje 
určité skupiny veřejnosti, kterým již  
i tak svědčí významnější právní postavení než ostatním. Jedná se o 
řešení, které významně vybočuje ze systematiky správního řádu. 
Zároveň nejsme přesvědčeni, že judikatura Evropského soudního 
dvora, která se obdobné otázce věnovala, vyjadřuje nezbytnost 
takové úpravy. Za pravdu tomuto postoji dává i vyjádření některých 
členů LRV, kteří mají pochybnosti o nezbytnosti takového 
ustanovení. 

správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

KZPS 347.  Z K § 9c odst. 4 
Navrhujeme vypustit dosavadní odstavec 4, který umožňuje dotčené 
veřejnosti podávat odvolání i v řízeních, kterých se neúčastnila. 
Máme za to, že omezením přístupu dotčené veřejnosti k přezkumu 
rozhodnutí vydaných v navazujících řízeních není skutečnost, že se 

Neakceptováno - rozpor 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
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musí o svá práva aktivně zajímat, a tedy musí být účastníky již 
prvostupňového řízení. Naopak ustanovení je nesystémové a 
v praxi působí nevyváženost práv a povinností mezi dotčenými 
subjekty. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

Lb kraj 348.  Z K stávajícímu § 9b odst. 4 – požadujeme vypuštění nebo úpravu 
tohoto ustanovení, neboť zakládá nerovnost mezi účastníky řízení - 
zásadní připomínka  

Právní úprava možnosti podat odvolání bez toho, aniž by odvolatel 
byl účastníkem řízení, prolamuje koncentrační zásadu uplatňovanou 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
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např. v územním řízení, tj. že všichni účastníci musí uplatnit své 
námitky ve stanovené lhůtě nebo nejpozději při ústním jednání, jinak 
se k nim nepřihlíží. Tato zásada má zajistit kompletní shromáždění 
podkladů pro vydání rozhodnutí a současně jejich vyhodnocení 
příslušným správním orgánem. Jestliže se koncentrační zásada 
nevztahuje jen na některé účastníky řízení tak, jak to vyplývá 
z ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, pak současně dochází k porušování zásady rovnosti 
účastníků řízení a vytváří to podmínky pro porušování práva na 
spravedlivý proces. 

veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

Pl kraj 349.  Z KÚPK OŽP doporučuje zrušit ustanovení § 9c odst. 4, neboť toto 
ustanovení nemá oporu ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU. Dle názoru KÚPK OŽP tímto ustanovením došlo 
k neopodstatněnému zvýhodnění postavení dotčené veřejnosti 
oproti ostatním osobám. Dotčená veřejnost má možnost stát se 
účastníkem řízení a hájit tak své zájmy. Pokud se však dotčená 
veřejnost sama rozhodne, že se účastníkem řízení nestane (tj. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava byla zavedena již zákonem č. 39/2015 
Sb. Předkladatel si je vědom rozporu se 
správním řádem, nicméně dle požadavků 
unijního práva musí mít příslušníci dotčené 
veřejnosti přístup k soudní ochraně i v případě, 
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nebude v navazujícím řízení aktivní), pak není důvod, proč by jim 
mělo svědčit právo podat odvolání. Prvoinstanční orgán, tak nebude 
mít možnost vypořádat se s námitkami dotčené veřejnosti, jestliže je 
uvede až v odvolání a tím, může dojít ke zbytečným průtahům 
v řízení, neboť bude muset být provedeno odvolací řízení, ačkoliv 
žádný z účastníků řízení odvolání nepodá. Toto ustanovení je tak 
dle názoru KÚPK OŽP  proti principům správního řízení, potažmo 
odvolacího řízení a nahrává jen obstrukčnímu typu jednání Dále 
KÚPK OŽP dále doporučuje, aby bylo upraveno účastenství 
dotčené veřejnosti i ve speciálních zákonech (např. zákon o vodách 
nebo v zákoně o integrované prevenci) tak, aby se nepřekrývalo. 
Budoucí znění není jasné a zbytečně může přinášet nejasnosti do 
správních řízení. Možností by mohlo být nastavit v tomto zákoně 
obecné účastenství v řízeních a nechat na speciálních právních 
předpisech možné odlišnosti. 

že se řízení neúčastnili v předchozím stupni. Za 
účelem zachování zásady subsidiarity správního 
soudnictví bylo na základě požadavku 
Ministerstva spravedlnosti těmto osobám 
přiznáno rovněž právo na odvolání, aby byla 
zajištěna možnost nápravy v rámci soustavy 
orgánů moci výkonné a nedocházelo tak přesunu 
rozhodování o věcných otázkách na orgány moci 
soudní. 
Nezávislost a vzájemnou nepodmíněnost práva 
na účast na rozhodování a práva na soudní 
přezkum dovodil SDEU, dle kterého mají 
uvedená práva odlišný účel, a účast na 
rozhodování tak nemůže být jednou z podmínek 
pro přístup k soudní ochraně (viz např. C-263/08, 
Djurgarden, body 36 a 38). 
Vyloučení aplikace § 9c odst. 4 ZPV se 
nepodařilo vyjednat s Evropskou komisí ani v 
případě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony, v  MPŘ ve dnech 22. 6. - 21. 7. 2015). 

§ 10a  
HK ČR 350.  D Připomínka k bodu 59 (§ 10a odst. 1) 

Doporučujeme tento odstavec za písmenným seznamem označit 
číslem 2 a další odst. přečíslovat.  

Odůvodnění:  

V této podobě není odstavec jednoznačně citovatelný. 

Akceptováno 
Text bude upraven. 
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Praha 351.  Z K bodu 57 - § 10a odst. 1 písm. a) 
V textu písmene a) požadujeme: 
- slova „nutnost jejich posouzení, s ohledem“ nahradit slovy „lze 
důvodně předpokládat významný“, 
- zachovat, nezrušovat slova „vliv na životní prostředí“, 
- za slova „vliv na životní prostředí“ vložit slova „nebo u nichž 
nutnost jejich posouzení s ohledem na“. 
Požadujeme, aby byly posuzovány všechny koncepce, které mohou 
mít podstatný vliv  
na kteroukoliv složku životního prostředí, ne jen na „naturovou“ 
přírodu. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Úprava textu daného ustanovení je pouze 
reformulací platného právního stavu – koncepce, 
u nichž dle stanoviska orgánu ochrany přírody 
nelze vyloučit významný vliv na lokality soustavy 
NATURA 2000, podléhají obligatorně procesu 
SEA. Procesu SEA ale samozřejmě nadále 
budou podléhat též koncepce ovlivňující ostatní 
složky životního prostředí. 

Úst kraj 352.  Z 6. K bodu 57 - § 10a odst. 1 písm. a) 
Navrhujeme znění § 10a odst. 1 písm. a) včetně vkládaného textu: 
(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále 
jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou  
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1, 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, a dále 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 významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, vyplývá ze 
zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce 
podléhají posuzování vždy, 

Akceptováno částečně 
Navrhovaný text sleduje stejný cíl jako stávající, 
přesto lze o reformulaci uvažovat, patrně ovšem 
s následujícími úpravami: 
 
„koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, 
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, a 
dále koncepce, u kterých podle stanoviska 
orgánu ochrany přírody nelze vyloučit  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 
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upravit takto: 
(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále 
jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou  
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1, 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, a dále koncepce, které podle 
stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; 
tyto koncepce podléhají posuzování vždy, 

 
Odůvodnění: 
Nově vkládaný text “…a dále koncepce, u nichž nutnost jejich 
posouzení, s ohledem na významný vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny…“ je nejasnou 
formulací, která připouští více výkladů a která je vysvětlena až 
v důvodové zprávě, že se jedná o stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody, které nevyloučilo významný vliv na soustavu 
NATURA 2000. Bylo by vhodné řešit tento paragraf obdobně jako u 
§ 3 písm. a) bod 2 
Tato připomínka je zásadní. 

dotčené území tvořeno územním obvodem více 
než jedné obce významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, vyplývá ze podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny; 
tyto koncepce podléhají posuzování vždy,“ 
 
Konečný text ještě bude konzultován s odborem 
druhové ochrany a implementace mezinárodních 
závazků MŽP. 

St kraj 353.  Z § 10a odst. (1) písm. a) 
Doporučujeme jinou formulaci ohledně možného vlivu na evropsky 
významné lokality, která vychází přímo ze zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. 

Akceptováno částečně 
Navrhovaný text sleduje stejný cíl jako stávající, 
přesto lze o reformulaci uvažovat, patrně ovšem 
s následující úpravou (zeleně): 
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Návrh znění: 
 
Navrhujeme následující změnu §10 a odst. (1) písm. a) 

koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 
uvedených v příloze č. 1, 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, a dále koncepce, u kterých nelze vyloučit  
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 
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, vyplývá ze zákona o 
ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování 
vždy, 

 
„koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, 
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, a 
dále koncepce, u kterých podle stanoviska 
orgánu ochrany přírody nelze vyloučit  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 významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, vyplývá ze podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny; 
tyto koncepce podléhají posuzování vždy,“ 
 
Konečný text ještě bude konzultován s odborem 
druhové ochrany a implementace mezinárodních 
závazků MŽP. 

MSl kraj 354.  Z K bodu 58 - § 10a odst. 1 písm. b) 
Toto ustanovení zní: „Předmětem posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí (dále jen „posuzování koncepce“) podle tohoto 
zákona jsou koncepce podle písmena a), které stanoví využití 
menších oblastí na místní úrovni, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení podle § 10d.“  

Vysvětleno 
Předkladatel je přesvědčen, že nevýhody (tj. 
nejasnosti při výkladu neurčitého právního 
pojmu) budou vykompenzovány přínosy 
navrhovaného ustanovení (tj. možností, aby i u 
koncepcí zpracovaných pro území více než 
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Není zřejmé, co jsou „menší oblasti na místní úrovni“. 
 
Pokud není tento pojem legislativně definován, vzniká značná 
právní nejistota na všech stranách. Je nezbytné vymezení těchto 
oblastí nějak určitě definovat. 

jedné obce byla posouzena významnost vlivů 
koncepce na životní prostředí a proces SEA 
mohl být případně ukončen již ve fázi 
zjišťovacího řízení).  
Pakliže unijní právo tuto možnost připouští, není 
důvod trvat na vnitrostátní úpravě, která je 
přísnější než evropská norma (tzv. goldplating). 
Koncepce, které stanovují využití menších 
oblastí na místní úrovni, lze charakterizovat jako 
strategické dokumenty místní či lokální povahy, a 
to v kontrastu ke koncepcím na národní a 
regionální (krajské) úrovni. Za místní či lokální 
koncepce tak zpravidla budou považovány 
koncepce řešící území jedné obce, tedy stejně 
jako dosud. Nemá být však pro futuro vyloučeno, 
že nově do takovéto kategorie koncepcí mohou 
spadat i koncepce pro území dvou, popřípadě i 
více obcí. K rozlišení, zda koncepce řeší využití 
menší oblasti na místní úrovni, je třeba 
přistupovat individuálně se zohledněním 
okolností konkrétní koncepce, a to především se 
zohledněním významnosti a rozsahu 
potenciálních vlivů na životní prostředí. 
 
To, že procesu SEA mohou podléhat též 
koncepce zpracované pouze pro část obce, 
nelze vyloučit již za stávající právní úpravy. 
 
K dalšímu upřesnění pojmu „menší oblasti na 
místní úrovni“ vydá MŽP metodické upřesnění 
nejpozději s účinností projednávané novely. 

MMR 355.  Z K bodu 60 - § 10a   Vysvětleno 
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Požadujeme za odstavec 1 vložit nový odstavec 2 v tomto znění:  

„(2) Koncepcí, která stanoví využití menší oblasti na místní úrovni, 
se rozumí koncepce zpracovaná pro území ne menší, než je území 
jedné obce.“.   

V návaznosti na tuto navrhovanou úpravu doporučujeme stávající 
odstavce přečíslovat. 

Odůvodnění: Vítáme vysvětlení v důvodové zprávě, kterým je 
deklarováno, že menší oblastí na místní úrovni bude zpravidla 
rozuměno území jedné obce, případně i území několika obcí. 
Žádáme však tento výklad včlenit přímo do textu zákona. 
Navrženým doplněním textu bude současně postaven na jisto 
dosavadní výklad, že dokument řešící území menší než je území 
jedné obce (například regulační plán), není ze své podstaty 
koncepcí (a nepodléhá tedy procesu SEA). 

Tato připomínka je zásadní. 

Koncepce, které stanovují využití menších 
oblastí na místní úrovni, lze charakterizovat jako 
strategické dokumenty místní či lokální povahy, a 
to v kontrastu ke koncepcím na národní a 
regionální (krajské) úrovni. Za místní či lokální 
koncepce tak zpravidla budou považovány 
koncepce řešící území jedné obce, tedy stejně 
jako dosud. Nemá být však pro futuro vyloučeno, 
že nově do takovéto kategorie koncepcí mohou 
spadat i koncepce pro území dvou, popřípadě i 
více obcí. K rozlišení, zda koncepce řeší využití 
menší oblasti na místní úrovni, je třeba 
přistupovat individuálně se zohledněním 
okolností konkrétní koncepce, a to především se 
zohledněním významnosti a rozsahu 
potenciálních vlivů na životní prostředí. 
Smyslem této nové úpravy je přitom umožnit, 
aby pouze zjišťovacímu řízení podléhaly i 
koncepce pro území větší než území jedné obce, 
nikoliv území menší. 
Nicméně to, že procesu SEA mohou podléhat 
též koncepce zpracované pouze pro část obce, 
nelze de iure vyloučit již za stávající právní 
úpravy. Opačný závěr by ostatně byl v rozporu 
se SEA směrnicí, která nestanoví žádný 
minimální rozsah území, pod jehož hranicí by již 
nebylo nutné směrnici SEA aplikovat.  
Evropská komise ve svém stanovisku k 
případu C-444/15 Associazione Italia Nostra 
Onlus (věc není dosud rozhodnuta) sice 
označila "menší oblasti na místní úrovni" za 
pojem kvantitativní, nicméně přípustná je jen 
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taková omezující vnitrostátní právní úprava, 
která nepožaduje strategické posouzení 
pouze tehdy, pokud takové plány nemohou 
mít významný vliv na životní prostředí podle 
kritérií uvedených v čl. 3 odst. 5 a v příloze II 
SEA směrnice. Návrh připomínkového místa 
však takové záruky neposkytuje, jelikož 
oblasti menší než je území jedné obce  může 
být v konkrétním případě poměrně rozsáhlé 
území, pro které by bylo en bloc vyloučeno 
provádění procesu SEA pro jakékoliv 
koncepce, tedy potenciálně i pro koncepce 
s možným významným dopadem na životní 
prostředí.  
Předkladatel nemůže akceptovat připomínky, 
které zakládají nesoulad s unijním právem.  
K dalšímu upřesnění pojmu „menší oblasti na 
místní úrovni“ vydá MŽP metodické upřesnění 
nejpozději s účinností projednávané novely. 
Do důvodové zprávy bude nadto doplněno, 
že předmětná část § 10a ZPV se nevztahuje 
na proces SEA k PÚR a ÚPD. Zároveň bude 
s autorem připomínky konzultována nutnost 
odkazu na použitelnost § 10a při posuzování 
vlivů PÚR a ÚPD ve stávajícím § 10i ZPV. 

MD 356.  Z K § 10a 
Požadujeme upravit vyloučení nutnosti opakovaného posuzování 
částí koncepcí, které již byly posouzeny v rámci jiné koncepce, 
zejm. na různých úrovních hierarchie. Tato úprava není v našem 
právním řádu nyní zahrnuta, přestože ji směrnice SEA umožňuje, 
resp. přímo vyžaduje (čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3). V tomto směru je 
nyní směrnice nedostatečně implementována a dochází tak 

Vysvětleno 
Krokem k naplnění požadovaného je jednak 
nově vkládaný § 10a odst. 2, za druhé pak 
stávající § 10b odst. 3, který umožňuje využít 
informace z jiného posuzování. Dle přesvědčení 
předkladatele je možné toto ustanovení vykládat 
extenzivně v tom smyslu, že není vůbec nutné 
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k nadbytečnému opakovanému posuzování již posouzených 
materiálů. 

posuzovat v procesu SEA dokumenty, které ve 
stejné míře podrobnosti přebírají stejné cíle, 
opatření, zásady, záměry atd., které již byly 
posouzeny v jiné koncepci. 
V tomto smyslu MŽP instruuje příslušné úřady na 
krajské úřady a racionální přístup samotného 
MŽP v této věci musí být předkladateli dobře 
znám, kupř. na Koncepci letecké dopravy. 

MPO 357.  Z K § 10a:  
Mezi odst. 1 a 2 žádáme vložit samostatný odstavec v tomto znění: 
„Koncepcí, která stanoví využití menší oblasti na místní úrovni, se 
rozumí koncepce zpracovaná pro území ne menší, než je území 
jedné obce.“  

Odůvodnění:  

Vítáme vysvětlení v důvodové zprávě, kterým je deklarováno, že 
menší oblastí na místní úrovni bude zpravidla rozuměno území 
jedné obce, případně i území několika obcí. Žádáme však tento 
výklad včlenit přímo do textu zákona. Navrženým doplněním textu 
bude současně postaven na jisto dosavadní výklad, že dokument 
řešící území menší než je území jedné obce (například regulační 
plán), není ze své podstaty koncepcí (a nepodléhá tedy procesu 
SEA). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Koncepce, které stanovují využití menších 
oblastí na místní úrovni, lze charakterizovat jako 
strategické dokumenty místní či lokální povahy, a 
to v kontrastu ke koncepcím na národní a 
regionální (krajské) úrovni. Za místní či lokální 
koncepce tak zpravidla budou považovány 
koncepce řešící území jedné obce, tedy stejně 
jako dosud. Nemá být však pro futuro vyloučeno, 
že nově do takovéto kategorie koncepcí mohou 
spadat i koncepce pro území dvou, popřípadě i 
více obcí. K rozlišení, zda koncepce řeší využití 
menší oblasti na místní úrovni, je třeba 
přistupovat individuálně se zohledněním 
okolností konkrétní koncepce, a to především se 
zohledněním významnosti a rozsahu 
potenciálních vlivů na životní prostředí. 
Smyslem této nové úpravy je přitom umožnit, 
aby pouze zjišťovacímu řízení podléhaly i 
koncepce pro území větší než území jedné obce, 
nikoliv území menší. 
Nicméně to, že procesu SEA mohou podléhat 
též koncepce zpracované pouze pro část obce, 
nelze de iure vyloučit již za stávající právní 
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úpravy. Opačný závěr by ostatně byl v rozporu 
se SEA směrnicí, která nestanoví žádný 
minimální rozsah území, pod jehož hranicí by již 
nebylo nutné směrnici SEA aplikovat.  
Evropská komise ve svém stanovisku k 
případu C-444/15 Associazione Italia Nostra 
Onlus (věc není dosud rozhodnuta) sice 
označila "menší oblasti na místní úrovni" za 
pojem kvantitativní, nicméně přípustná je jen 
taková omezující vnitrostátní právní úprava, 
která nepožaduje strategické posouzení 
pouze tehdy, pokud takové plány nemohou 
mít významný vliv na životní prostředí podle 
kritérií uvedených v čl. 3 odst. 5 a v příloze II 
SEA směrnice. Návrh připomínkového místa 
však takové záruky neposkytuje, jelikož 
oblasti menší než je území jedné obce  může 
být v konkrétním případě poměrně rozsáhlé 
území, pro které by bylo en bloc vyloučeno 
provádění procesu SEA pro jakékoliv 
koncepce, tedy potenciálně i pro koncepce 
s možným významným dopadem na životní 
prostředí.  
Předkladatel nemůže akceptovat připomínky, 
které zakládají nesoulad s unijním právem.  
K dalšímu upřesnění pojmu „menší oblasti na 
místní úrovni“ vydá MŽP metodické upřesnění 
nejpozději s účinností projednávané novely. 
Do důvodové zprávy bude nadto doplněno, 
že předmětná část § 10a ZPV se nevztahuje 
na proces SEA k PÚR a ÚPD. Zároveň bude 
s autorem připomínky konzultována nutnost 
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odkazu na použitelnost § 10a při posuzování 
vlivů PÚR a ÚPD ve stávajícím § 10i ZPV. 

MMR 358.  Z K bodu 60 § 10a - odst. 2  

Požadujeme na konci věty první za slovem „prostředí“ tečku 
nahradit čárkou a vložit slova „pokud důvodem posouzení není 
výhradně jeden již posouzený záměr.“ 

Odůvodnění: Řada územních plánů se posuzuje z hlediska vlivů 
koncepce na životní prostředí zcela formálně a zbytečně 
v případech, kdy je důvodem posouzení jediný již posouzený záměr, 
u kterého vše včetně souvislostí již bylo posouzeno. Obcím tak 
vznikají neúměrné náklady v řádu statisíců až milionů Kč a 
administrativní zátěž při pořizování je obrovská a zbytečná. Přitom 
není MMR znám případ, kdy by SEA v takovém případě dospěla 
k zcela odlišnému výsledku, než EIA. Jen se tím otevírají další 
možnosti obstrukcí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Rozdílné zařazení procesů SEA a EIA do 
rozhodování úřadů implikuje jejich zásadní 
odlišnost, kterou je míra podrobnosti posuzování, 
se kterou pracují. Z podstaty věci lze hovořit 
o vyšší míře obecnosti posuzování v procesu 
SEA. Má-li být strategické posouzení např. 
v případě územního plánování nástrojem 
k vyhodnocení širších vazeb v území včetně 
důkladného posouzení kumulativních a 
synergických vlivů, jak je akcentováno 
judikaturou tuzemských soudů3, musí nutně 
pracovat s jinou mírou rozlišení než proces EIA, 
který se zaměřuje na environmentální posouzení 
individuálního záměru. 

V praxi skutečně ne zcela zřídka dochází k 
situacím, kdy změna územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) bývá prováděna 
kvůli konkrétní lokalitě a pro konkrétní záměr, 
k jehož realizaci již byl vydán závěr zjišťovacího 
řízení nebo stanovisko EIA. Umožnění tohoto 
postupu však nemůže být v žádném případě 
vykládáno způsobem nasvědčujícím tomu, že 
procesy SEA a EIA jsou duplicitní. To ostatně 
potvrzuje i Evropská komise ve svém doporučení 
k aplikaci směrnice SEA4.  

K vzájemnému vztahu procesů SEA a EIA se 

3 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2012, čj. 1 Ao 7/2011 – 526.  
4 Dostupné zde: http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_de.pdf 
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vyjadřuje taktéž judikatura Soudního dvora 
Evropské unie. Podle soudu nelze nevidět, že 
posouzení v procesech SEA a EIA jsou v mnoha 
ohledech odlišná. Na základě posouzení záměru 
v procesu EIA nelze zprostit povinnosti provést 
strategické posouzení vlivů na životní prostředí5. 
Z pohledu evropského práva lze tedy na procesy 
SEA a EIA nahlížet jako na dvě na sobě 
v zásadě nezávislá odborná posouzení. Ostatně 
unijní pravidla jsou zakotvena v odlišných 
právních předpisech. 

Příslušný úřad nicméně má a nadále bude mít 
dostatečné nástroje, které může využít pro 
odůvodnění svého požadavku neposuzování 
koncepce v procesu SEA.  

Nadále bude možné, stane-li se např. v procesu 
EIA již posouzený záměr jediným důvodem 
změny územně plánovací dokumentace, 
posouzení v procesu SEA nepožadovat. Nikoliv 
však výhradně s odkazem na provedené 
posouzení na projektové úrovni, ale po náležitém 
zohlednění kritérií uvedených v příloze č. 8 
k ZPV a po zohlednění výsledků z jiných 
posuzování (viz § 10b odst. 3 ZPV nebo nově 
navržená poslední věta ustanovení § 10a odst. 
2), tedy např. i z procesu EIA. Pokud příslušný 
úřad dospěje k závěru, že změna územně 
plánovací dokumentace nemůže mít významný 
vliv na životní prostředí a že v jiném posouzení 

5 Srov. rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-295/10. 
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(např. v procesu EIA) byly dostatečně 
zohledněny i širší vazby záměru v dotčeném 
území, je možné posuzování v procesu SEA 
nepožadovat. Bylo by pak totiž opravdu pouze 
formální procedurou bez skutečného přínosu 
široce vymezenému cíli zákona, kterým je 
přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti.  
 
Zásah zákonodárce, který by a priori vyloučil 
aplikaci procesu SEA v případě provedené EIA, 
by byl v rozporu s výše uvedenými principy.  
Předkladatel novely nemůže akceptovat 
připomínky, které zakládají pochyby o 
souladu s evropským právem.  
Za posouzený záměr, který by způsoboval 
rezignaci na proces SEA při jeho zanesení do 
koncepce, by byl považován i záměr 
posouzený v procesu EIA dle zákona č. 
244/1992 Sb.? 

MPO 359.  Z K § 10a odst. 2 

Požadujeme na konci první věty za slovem „prostředí“ tečku 
nahradit čárkou a vložit slova „pokud důvodem posouzení není 
výhradně jeden již posouzený záměr.“ 

Odůvodnění: 
 Řada územních plánů se posuzuje z hlediska vlivů koncepce na 
životní prostředí zcela formálně a zbytečně v případech, kdy je 
důvodem posouzení jediný již posouzený záměr, u kterého vše 
včetně souvislostí již bylo posouzeno. Obcím tak vznikají neúměrné 
náklady v řádu statisíců až milionů Kč a administrativní zátěž při 

Vysvětleno 
Rozdílné zařazení procesů SEA a EIA do 
rozhodování úřadů implikuje jejich zásadní 
odlišnost, kterou je míra podrobnosti posuzování, 
se kterou pracují. Z podstaty věci lze hovořit 
o vyšší míře obecnosti posuzování v procesu 
SEA. Má-li být strategické posouzení např. 
v případě územního plánování nástrojem 
k vyhodnocení širších vazeb v území včetně 
důkladného posouzení kumulativních a 
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pořizování je obrovská a zbytečná. Přitom není nám znám případ, 
kdy by SEA v takovém případě dospěla k zcela odlišnému výsledku, 
než EIA. Jen se tím otevírají další možnosti obstrukcí. 
Tato připomínka je zásadní. 

synergických vlivů, jak je akcentováno 
judikaturou tuzemských soudů6, musí nutně 
pracovat s jinou mírou rozlišení než proces EIA, 
který se zaměřuje na environmentální posouzení 
individuálního záměru. 

V praxi skutečně ne zcela zřídka dochází k 
situacím, kdy změna územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) bývá prováděna 
kvůli konkrétní lokalitě a pro konkrétní záměr, 
k jehož realizaci již byl vydán závěr zjišťovacího 
řízení nebo stanovisko EIA. Umožnění tohoto 
postupu však nemůže být v žádném případě 
vykládáno způsobem nasvědčujícím tomu, že 
procesy SEA a EIA jsou duplicitní. To ostatně 
potvrzuje i Evropská komise ve svém doporučení 
k aplikaci směrnice SEA7.  

K vzájemnému vztahu procesů SEA a EIA se 
vyjadřuje taktéž judikatura Soudního dvora 
Evropské unie. Podle soudu nelze nevidět, že 
posouzení v procesech SEA a EIA jsou v mnoha 
ohledech odlišná. Na základě posouzení záměru 
v procesu EIA nelze zprostit povinnosti provést 
strategické posouzení vlivů na životní prostředí8. 
Z pohledu evropského práva lze tedy na procesy 
SEA a EIA nahlížet jako na dvě na sobě 
v zásadě nezávislá odborná posouzení. Ostatně 
unijní pravidla jsou zakotvena v odlišných 

6 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2012, čj. 1 Ao 7/2011 – 526.  
7 Dostupné zde: http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_de.pdf 
8 Srov. rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-295/10. 
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právních předpisech. 

Příslušný úřad nicméně má a nadále bude mít 
dostatečné nástroje, které může využít pro 
odůvodnění svého požadavku neposuzování 
koncepce v procesu SEA.  

Nadále bude možné, stane-li se např. v procesu 
EIA již posouzený záměr jediným důvodem 
změny územně plánovací dokumentace, 
posouzení v procesu SEA nepožadovat. Nikoliv 
však výhradně s odkazem na provedené 
posouzení na projektové úrovni, ale po náležitém 
zohlednění kritérií uvedených v příloze č. 8 
k ZPV a po zohlednění výsledků z jiných 
posuzování (viz § 10b odst. 3 ZPV nebo nově 
navržená poslední věta ustanovení § 10a odst. 
2), tedy např. i z procesu EIA. Pokud příslušný 
úřad dospěje k závěru, že změna územně 
plánovací dokumentace nemůže mít významný 
vliv na životní prostředí a že v jiném posouzení 
(např. v procesu EIA) byly dostatečně 
zohledněny i širší vazby záměru v dotčeném 
území, je možné posuzování v procesu SEA 
nepožadovat. Bylo by pak totiž opravdu pouze 
formální procedurou bez skutečného přínosu 
široce vymezenému cíli zákona, kterým je 
přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti.  
 
Zásah zákonodárce, který by a priori vyloučil 
aplikaci procesu SEA v případě provedené EIA, 
by byl v rozporu s výše uvedenými principy.  
Předkladatel novely nemůže akceptovat 
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připomínky, které zakládají pochyby o 
souladu s evropským právem.  
Za posouzený záměr, který by způsoboval 
rezignaci na proces SEA při jeho zanesení do 
koncepce, by byl považován i záměr 
posouzený v procesu EIA dle zákona č. 
244/1992 Sb.? 

Lb kraj 360.  D Bod 59 - § 10a – navrhujeme doplněnou větu za odstavcem c) buď 
vložit do definic § 3 či jako indexovanou poznámka pod čarou 

Odůvodnění: 
formální uspořádání 

Vysvětleno 
Předkladatel připouští, že umístění nově 
doplněné věty na toto místo je legislativně-
technicky ne zcela konformní přístup, na druhou 
stranu umístění textu do definic (§ 3) ještě před 
první výskyt pojmu „rámec“ není vhodné, 
přesunutím do poznámky pod čarou ztrácí text 
normativní charakter.  
Předkladatel proto pléduje za zachování věty na 
tomto místě. 
Případné obtíže s citováním daného textu 
doporučujeme vyřešit následujícím způsobem: „§ 
10 odst. 1 in fine“. 
Alternativně je možno ve smyslu připomínky 
Hospodářské komory vložit text do nového 
odstavce (2) a stávající odstavce přečíslovat. 

Body 62, 66, 70 a 78 - § 10c, § 10d, § 10f, § 10g 
MMR 361.  Z K bodu 62, 66, 70 a 78 ( § 10c odst. 2, § 10d odst. 6, § 10f odst. 

2, § 10g odst. 3 a 6) 

Požadujeme uvést, že v případě koncepcí tvořených pouze pro 
území jedné obce bude tato obec obeslána vždy. 

Odůvodnění: Respektujeme argumentaci předkladatele ohledně 
neúnosné administrativní zátěže v případě plošného obesílání 
všech obcí ČR v případě celostátních koncepcí. V případě koncepcí 

Akceptováno 
Upřesnění v tomto smyslu bude doplněno do 
důvodové zprávy. Alternativně předkladatel vloží 
úpravu v tomto smyslu přímo do normativního 
textu a tato úprava následně bude s autorem 
připomínky odsouhlasena. 
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pro území jedné obce však pokládáme za nežádoucí a 
neopodstatněné, aby tyto obce nebyly přímo informovány a aby 
jejich obyvatelé nebyli informováni prostřednictvím úřední desky své 
obce. 

Tato připomínka je zásadní. 
MPO 362.  Z K § 10c odst. 2, § 10d odst. 6, § 10f odst. 2, § 10g odst. 3 a 6: 

Žádáme uvést, že v případě koncepcí tvořených pouze pro území 
jedné obce bude tato obec obeslána vždy. 

Odůvodnění:  
Respektujeme argumentaci předkladatele ohledně neúnosné 
administrativní zátěže v případě plošného obesílání všech obcí ČR 
v případě celostátních koncepcí. V případě koncepcí pro území 
jedné obce však pokládáme za nežádoucí a neopodstatněné, aby 
tyto obce nebyly přímo informovány a aby jejich obyvatelé nebyli 
informování prostřednictvím úřední desky své obce. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Upřesnění dle připomínky bude doplněno do 
důvodové zprávy. Alternativně předkladatel vloží 
úpravu v tomto smyslu přímo do normativního 
textu a tato úprava následně bude s autorem 
připomínky odsouhlasena. 

§ 10c  
MV 363.  D K čl. I bodu 62 – k § 10c odst. 2: 

Dle předloženého textu příslušný úřad obligatorně zašle informaci o 
přijetí oznámení koncepce (spolu s upozorněním na možnost 
vyjádřit se k němu) pouze dotčeným orgánům  a dotčeným krajům. 
Doporučujeme v této souvislosti v ustanovení zohlednit existenci 
hlavního města Prahy, neboť podle § 95 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon na hlavní 
město Prahu nevztahuje. Neshledáváme legitimní důvod, proč by 
hlavní město mělo být z tohoto obligatorního zasílání informování 
vyloučeno a jeho informování by probíhalo pouze fakultativně, a to 
v případech, kdy by příslušný úřad určil, že se jedná o „dotčený 
územní samosprávný celek“. 
Obdobnou připomínku lze pak vztáhnout i k odstavci 6 či § 10f odst. 

Vysvětleno 
Předkladatel soudí, že jakkoliv se podle § 95 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, tento zákon na hlavní 
město Prahu nevztahuje, hlavní město Praha 
krajem je. Toto postavení je mu přiznáno 
zákonem o hlavním městě Praze. Bude-li tedy 
hlavní město součástí koncepcí dotčeného 
území, budou mu dokumenty obligatorně 
zasílány jako dotčenému kraji. 
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2, § 10g odst. 3, § 10f odst. 6, § 14b odst. 1. 

NBÚ 364.  D K bodu 62 – nejsou nahrazována pouze slova, ale celé věty. 
Doporučuje se nahradit celý odstavec. 

Bere se na vědomí. 

Praha 365.  Z K bodu 62 - § 10c odst. 2 
Požadujeme zachovat dotčeným správním orgánům a 
samosprávám možnost vymínit si nebo dožádat zaslání listinné 
podoby. 

Požadujeme proto na konec navrhovaného textu doplnit větu: 

„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá předkladatele do 7 dnů od doručení 
informace o přijetí oznámení koncepce, je mu předkladatel povinen 
do 7 dnů zaslat oznámení koncepce v listinné podobě.“. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Oznámení koncepce a další dokumenty 
pořizované v průběhu procesu SEA jsou 
zveřejňovány v informačním systému SEA, kde 
jsou všem (včetně dotčených orgánů a územních 
samosprávných celků) k dispozici. Ani platná 
právní úprava (ustanovení § 10c odst. 2) neuvádí 
možnost zasílání oznámení koncepce v listinné 
podobě, zpravidla bývá zasílána kopie oznámení 
koncepce na CD nosiči. Ve chvíli, kdy je 
k dispozici informační systém SEA, není nutné 
požadovat listinnou podobu dokumentu. 
Připomínka tak jde proti smyslu změn v procesu 
SEA, které v obecné rovině směřují ke snížení 
administrativní a nákladové náročnosti procesu 
SEA. 

St kraj 365x
. 

D § 10c odst. 2: 

Nejednotnost ve lhůtách pro rozesílání oznámení nebo dokumentace 
záměru a oznámení koncepce, lhůty jsou uvedeny odlišně ve dnech 
nebo pracovních dnech. 

Vysvětleno 
SEA a EIA jsou dva rozdílné procesy – jejich 
lhůty nemusí vždy nutně zrcadlově 
korespondovat. 
Předkladatel hodlá respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti a zasahovat do textu 
zákona jen tam, kdo je to skutečně potřebné. To 
jest tam, kde stávající právní úprava činí v praxi 
problémy, resp. kde je prostor ke zlepšení 
současných poměrů. 
Předkladateli není známo, že by v praxi 
docházelo k nejasnostem či obtížím při aplikaci 
daných ustanovení. 
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St kraj 366.  Z § 10c odst. 3 
Sjednotit lhůty obdobně jako u zjišťovacího řízení, viz připomínky 
výše k § 6 odst. 7 a § 7 odst. 4. 
V případě prodloužení lhůty pro vyjádření na 30 dní prodloužit také 
lhůtu v § 10d odst. 2. 

Vysvětleno 
SEA a EIA jsou dva rozdílné procesy – jejich 
lhůty nemusí vždy nutně zrcadlově 
korespondovat. 
Předkladatel hodlá respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti a zasahovat do textu 
zákona jen tam, kdo je to skutečně potřebné. To 
jest tam, kde stávající právní úprava činí v praxi 
problémy, resp. kde je prostor ke zlepšení 
současných poměrů. 
Předkladateli není známo, že by v praxi 
docházelo k nejasnostem či obtížím při aplikaci 
daného ustanovení. 

Praha 367.  Z K § 10c odst. 3   
Ve větě druhé požadujeme slovo „nepřihlíží“ nahradit slovy „nemusí 
přihlížet“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V praxi může příslušný úřad zohlednit 
skutečnosti ve vyjádření obsažené, ať mu zákon 
ukládá povinnost či možnost k nim nepřihlížet. 
Analogické ustanovení v procesu EIA je navíc 
předloženou novelou měněno na obligatorní 
nepřihlížení. 

MD 368.  Z K § 10c a § 10f 
Obdobně jako v případě posuzování záměrů požadujeme přímo 
v zákoně stanovit počet vyhotovení oznámení a návrhů koncepce, 
které se předkládají příslušnému úřadu, aby se předešlo 
neodůvodněné finanční i ekologické zátěži a zajistil se jednotný 
přístup všech příslušných úřadů. 

Akceptováno částečně 
Značnou administrativní i časovou úsporu 
v procesu SEA přinese fakt, že dle novely 
nebudou mnohdy rozsáhlé dokumenty (např. 
návrh koncepce s vyhodnocením SEA) 
rozesílány fyzicky, ale pouze informace s 
odkazem na jejich dostupnost v Informačním 
systému SEA. Příslušný úřad již proto nebude 
vyžadovat mnohdy i desítky exemplářů 
dokumentů, jako je tomu dnes, kdy musí být tyto 
dokumenty zasílány všem na procesu SEA 
participujícím subjektům.  
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Nově bude tedy zpravidla plně postačující 
předložení 1 výtisku (ve fyzické podobě) a jedné 
elektronické verze. 
Dle soudu předkladatele je postačující 
upřesnění v tomto smyslu v důvodové zprávě – 
bude provedeno (byť již nyní důvodová zpráva 
praví „...v důsledku toho zároveň nebude nutné 
požadovat po předkladateli koncepce dodání 
dokumentů v mnoha výtiscích či na několika 
nosičích dat, jako je tomu doposud, postačující 
bude předání (jednoho) dokumentu v listinné a 
elektronické podobě…“), není nutné toto 
v zásadě technické opatření vkládat do 
normativního textu. 

§ 10d  
St kraj 369.  D § 10d 

 
v nadpisu doplnit „koncepce“ 
 
Návrh znění: 
 
Zjišťovací řízení koncepce 
 

Vysvětleno 
Předkladatel hodlá respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti a zasahovat do textu 
zákona jen tam, kdo je to skutečně potřebné. To 
jest tam, kde stávající právní úprava činí v praxi 
problémy, resp. kde je prostor ke zlepšení 
současných poměrů. 
Předkladateli není známo, že by v praxi 
docházelo k nejasnostem či obtížím při aplikaci 
daného ustanovení. 

ČBÚ 370.  Z K bodu 63 
ČBÚ doporučuje v novelizačním bodě 63 návrhu zákona slova 
„koncepce nebo její změna“ nahradit slovy „realizace koncepce 
nebo její změny“. 
Odůvodnění: Samotná koncepce nemůže mít dle názoru ČBÚ 
žádný vliv na životní prostředí. Potenciální významný vliv může mít 
až případná realizace koncepce. Z tohoto důvodu je vhodné doplnit 

Akceptováno částečně 
"U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. b) a 
c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda 
koncepce nebo změna koncepce provádění 
koncepce nebo její změny může mít 
významný vliv na životní prostředí a zda bude 
posuzována podle tohoto zákona.“ 
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slovo realizace do znění návrhu zákona. 

MD 371.  Z K § 10d odst. 1 
Požadujeme omezit okruh koncepcí, u kterých se provádí zjišťovací 
řízení, pouze na koncepce podle § 10a odst. 1 písm. b) a c). 
Provádění zjišťovacího řízení i u koncepcí, u nichž povinnost jejich 
posouzení vyplývá přímo ze zákona, jde nad rámec požadavků 
směrnice SEA a je zbytečnou zátěží jak pro předkladatele, tak pro 
příslušný úřad. 

Vysvětleno 
Připomínka jde nad rámec aktuální novely, která 
má prostřednictvím zákonných úprav, které 
nejsou koncepčního charakteru, snížit 
administrativní a finanční náročnost procesu 
SEA pro všechny zúčastněné. Nicméně 
předkladatel v připomínce obsaženou úvahu, 
která by si vyžádala podstatnější zásah do 
právní úpravy procesu SEA, zcela neodmítá, 
zváží ji a případně využije pro další novelizaci 
zákona. 
Předkladatel nehodlá provádět v zákoně 
koncepční změny, které by vyvolaly též určitě 
procesní přeskupení celého posuzování SEA, na 
základě požadavku jednoho připomínkového 
místa v rámci MPŘ, aniž by předtím provedl 
rešerši vhodnosti/užitečnosti takové změny a její 
konzultaci se zainteresovanými subjekty 
(zejména krajskými úřady jakožto orgány SEA). 

MMR 372.  Z K bodu 64  - § 10d odst. 2  
V § 10 odst. 2 požadujeme číslo „35“ nahradit číslem „30“.  

Odůvodnění: 

Tato úprava podle našeho názoru zpřehlední orientaci v různých 
lhůtách v procesu posuzování vlivu na životní prostředí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Předkladatel hodlá respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti a zasahovat do textu 
zákona jen tam, kdo je to skutečně potřebné. To 
jest tam, kde stávající právní úprava činí v praxi 
problémy, resp. kde je prostor ke zlepšení 
současných poměrů. 
Předkladateli není známo, že by v praxi 
docházelo k nejasnostem či obtížím při aplikaci 
daného ustanovení. 

St kraj 373.  Z § 10d odst. 2 
Sjednotit lhůty obdobně jako u zjišťovacího řízení, viz připomínky 

 Vysvětleno 
SEA a EIA jsou dva rozdílné procesy – jejich 
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výše k § 6 odst. 7 a § 7 odst. 4. 
 
V případě prodloužení lhůty pro vyjádření na 30 dní v § 10c odst. 3 
prodloužit také lhůtu v tomto ustanovení. 

lhůty nemusí nutně zrcadlově korespondovat. 
Předkladatel hodlá respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti a zasahovat do textu 
zákona jen tam, kdo je to skutečně potřebné. To 
jest tam, kde stávající právní úprava činí v praxi 
problémy, resp. kde je prostor ke zlepšení 
současných poměrů. 
Předkladateli není známo, že by v praxi 
docházelo k nejasnostem či obtížím při aplikaci 
daného ustanovení. 

§ 10f 
SMS ČR 374.  D Připomínka k §10f odst. 3 

Sdružení místních samospráv doporučuje ponechat původní znění 
z důvodu zachování lepší informovanosti obyvatel, díky které lze 
předejít mnoha místním sporům. 
Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 
S ohledem na zaužívanost Informačního 
systému SEA a všeobecný rozmach 
informačních technologií se nadále netrvá na tzv. 
třetím způsobu zveřejňování informací o 
veřejném projednání v procesu SEA. Informace 
budou nadále zveřejňovány na úřední desce 
překladatele (včetně její elektronické verze) a 
v Informačním systému SEA, čímž bude 
zaručena široká publicita projednávání. 
Nadto povinnost realizovat tzv. třetí způsob 
zveřejňování nebývá předkladateli koncepcí 
v praxi vždy a bezchybně dodržována, příslušný 
úřad má přitom jen omezené možnosti, jak její 
naplnění vymáhat. 

ÚV ČR - 
VÚV 

375.  Z Zásadní připomínka 
K § 10f odst. 3:  
Považujeme za nutné zachovat všechny tři původní způsoby 
zveřejnění návrhu koncepce (vedle úřední desky ještě v 
informačním systému SEA a ještě jedním v místě obvyklým 
způsobem).  

Vysvětleno 
S ohledem na zaužívanost Informačního 
systému SEA a všeobecný rozmach 
informačních technologií se nadále netrvá na tzv. 
třetím způsobu zveřejňování informací o 
veřejném projednání v procesu SEA. Informace 
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Odůvodnění: 
Více způsobů zveřejnění umožní širší účast veřejnosti a nebude 
znamenat prodloužení lhůt.. 

budou nadále zveřejňovány na úřední desce 
překladatele (včetně její elektronické verze) a 
v Informačním systému SEA, čímž bude 
zaručena široká publicita projednávání. 
Nadto povinnost realizovat tzv. třetí způsob 
zveřejňování nebývá předkladateli koncepcí 
v praxi vždy a bezchybně dodržována, příslušný 
úřad má přitom jen omezené možnosti, jak její 
naplnění vymáhat. 

Praha 376.  Z K bodu 71 - § 10f odst. 3  
V uvedeném ustanovení požadujeme zachovat 3 způsoby 
zveřejnění návrhu koncepce (vedle úřední desky ještě 
v informačním systému SEA a ještě jedním v dotčeném území 
obvyklým způsobem) a doplnit tuto povinnost do § 16 odst. 1. Jde o 
demokracii a participaci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
S ohledem na zaužívanost Informačního 
systému SEA a všeobecný rozmach 
informačních technologií se nadále netrvá na tzv. 
třetím způsobu zveřejňování informací o 
veřejném projednání v procesu SEA. Informace 
budou nadále zveřejňovány na úřední desce 
překladatele (včetně její elektronické verze) a 
v Informačním systému SEA, čímž bude 
zaručena široká publicita projednávání. 
Nadto povinnost realizovat tzv. třetí způsob 
zveřejňování nebývá předkladateli koncepcí 
v praxi vždy a bezchybně dodržována, příslušný 
úřad má přitom jen omezené možnosti, jak její 
naplnění vymáhat. 

Praha 377.  Z § 10f odst. 5 
Ve větě třetí požadujeme slovo „nepřihlíží“ nahradit slovy „nemusí 
přihlížet“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V praxi může příslušný úřad zohlednit 
skutečnosti ve vyjádření obsažené, ať mu zákon 
ukládá povinnost či možnost k nim nepřihlížet. 
Analogické ustanovení v procesu EIA je navíc 
předloženou novelou měněno na obligatorní 
nepřihlížení. 

MD 378.  Z K § 10f Akceptováno 
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Požadujeme upuštění od povinného konání veřejného projednání 
návrhu koncepce. Směrnice SEA veřejné projednání návrhu 
koncepce nevyžaduje, přičemž možnost vyjádření veřejnosti je 
dostatečně zajištěna prostřednictvím možnosti podávat písemná 
vyjádření, se kterými se musí předkladatel vypořádat. Z tohoto 
pohledu je konání veřejného projednání nadbytečným úkonem. 
Navrhujeme proto, aby konání veřejného projednání bylo 
dobrovolné a bylo pouze na zvážení předkladatele, zda k němu 
přistoupí. V souvislosti s touto požadovanou změnou bude potřeba 
upravit stanovení délky lhůty pro zasílání vyjádření, která je nyní 
možno zasílat do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání 
návrhu koncepce. Navrhujeme, aby bylo stanoveno, že písemné 
vyjádření k návrhu koncepce může každý podat do 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění. 

Veřejné projednání bude fakultativním institutem 
procesu SEA - rozhodnutí o (ne)konání 
veřejného projednání bude náležet příslušnému 
úřadu, a to na základě obdržených 
nesouhlasných vyjádření k návrhu koncepce. 
Tedy obdobně jako je tomu v procesu EIA. 
 

§ 10f odst. 6 
MV 379.  D K čl. I bodu 75 – k § 10f odst. 6: 

 Domníváme se, že by bylo účelné, aby upravený návrh 
koncepce byl také zveřejněn, aby měli jednotliví autoři vyjádření 
možnost seznámit se s vypořádáním svých vyjádření. 

Vysvětleno 
Dle novelizovaného ustanovení § 10g odst. 5 
předkladatel zveřejňuje nejen konečné znění 
koncepce, ale též informaci o účasti veřejnosti 
v procesu SEA, jejíž součástí bude právě 
vypořádání došlých vyjádření. 

ÚV - KOM 380.  Z K čl. I bodu 75 návrhu (§ 10f odst. 6): 
Je nutno alespoň v důvodové zprávě vyjasnit, co se míní povinností 
předkladatele „zajistit vypořádání“ všech vyjádření k návrhu 
koncepce. Jak se „vypořádávají“ vyjádření, která obsahují zásadní 
nesouhlas? 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Doplněním povinnosti vypořádat připomínky je 
zákon uváděn do souladu s dlouholetou 
aplikační praxí příslušných úřadů na úseku 
strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí, neboť již za současného právního 
stavu příslušný úřad z praktických důvodů 
požaduje po předkladateli koncepce jako 
nezbytný podklad pro vydání stanoviska SEA 
vypořádání obdržených připomínek k návrhu 
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koncepce a vyhodnocení SEA. 
Ingerence předkladatele koncepce bývá 
s ohledem na specifická odborná témata, která 
jsou předmětem jednotlivých koncepcí, 
nevyhnutelná. 
Ve vypořádání vyjádření je primárně uvedeno, 
zda předkladatel s vyjádřením (resp. s v něm 
uvedeným požadavkem) souhlasí a hodlá jej 
promítnout do návrhu koncepce či nikoliv. 
V případě, že vyjádření není akceptováno, je 
nutné uvést důvody takového postupu. 
Vyjádření, které není opřeno o žádné důvody, se 
kterými by bylo možné polemizovat, nelze 
zpravidla vypořádat jinak než poukazem na 
rozdílný názor autora vyjádření a předkladatele 
koncepce. Obecně platí, že povinností 
předkladatele je řádně odůvodnit svůj postoj k 
uplatněným vyjádřením. Pokud se jedná o 
zásadní nesouhlas, opět je úkolem předkladatele 
řádně odůvodnit, proč dané vyjádření 
neakceptuje. Finální rozhodnutí, jak s vyjádřením 
resp. nesouhlasem naložit, je nicméně vždy na 
straně příslušného úřadu. Nadále bude na 
příslušném úřadu, zda uvedený nesouhlas do 
následně vydávaného stanoviska SEA „zahrne“ 
nebo naopak zda vezme za své vypořádání 
předkladatele a do stanoviska SEA jej tak 
nezahrne. 

MSl kraj 381.  Z K bodu 75 - § 10f odst. 6 
Navrhujeme nevkládat nové znění odstavce 6, podle kterého 
předkladatel ve spolupráci s posuzovatelem zajistí vypořádání 
všech vyjádření k návrhu koncepce a upravený návrh koncepce 

Vysvětleno 
Doplněním povinnosti vypořádat připomínky je 
zákon uváděn do souladu s dlouholetou 
aplikační praxí příslušných úřadů na úseku 
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včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření zašle bez 
zbytečného odkladu příslušnému úřadu jako podklad pro vydání 
stanoviska. Navrhujeme tedy ponechat stávající stav, kdy 
předkladatel zašle návrh koncepce, vyhodnocení vlivů a připomínky 
a vyjádření příslušnému úřadu. 
 
Odůvodnění: 
Navržený postup představuje neúměrnou zátěž pro předkladatele 
koncepce. Příslušný úřad je dostatečně kompetentní a odborně 
erudovaný, aby sám vyhodnotil připomínky a vyjádření k návrhu 
koncepce a ve svém stanovisku uvedl, zda a jak mají být do 
koncepce zapracovány. Případný odkaz na „směrnici“, podle které si 
může příslušný orgán zajistit expertní stanovisko, není na místě. 
Expertní součinnost je plně konzumována vyhotovením 
dokumentace autorizovanou osobou. 
 
Ponechání navrženého textu by mohlo v budoucnu vést 
k nesprávnému výkladu a nedůvodným požadavkům směřujícím 
k územně plánovací dokumentaci, kdy by mohl být požadován 
upravený návrh koncepce. Takový postup by byl v přímém rozporu 
s platným stavebním zákonem, resp. navržený text jeho nepřímou 
novelou. 

strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí, neboť již za současného právního 
stavu příslušný úřad z praktických důvodů 
požaduje po předkladateli koncepce jako 
nezbytný podklad pro vydání stanoviska SEA 
vypořádání obdržených připomínek k návrhu 
koncepce a vyhodnocení SEA. 
Ingerence předkladatele koncepce bývá 
s ohledem na specifická odborná témata, která 
jsou předmětem jednotlivých koncepcí, 
nevyhnutelná. 
Vyjádření, které není opřeno o žádné důvody, se 
kterými by bylo možné polemizovat, nelze 
zpravidla vypořádat jinak než poukazem na 
rozdílný názor autora vyjádření a předkladatele 
koncepce. 
 
Výše uvedené platí pro tzv. obecné koncepce – 
koncepce zpracovávané podle stavebního 
zákona mají vlastní procesní právní úpravu, jak 
explicitně vyplývá z § 10i odst. 1. 

§ 10g 
MV 382.  D K čl. I bodu – k § 10g odst. 1: 

První věta se navrhuje upravit tak, aby příslušný úřad vydával 
stanovisko ke koncepci na základě upraveného (nově doplněné 
slovo) návrhu koncepce. Tomu však neodpovídá další text 
ustanovení, neboť „vyjádření k němu podaná“ se netýkají 
upraveného návrhu, nýbrž původní podoby návrhu koncepce. 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
„…Příslušný úřad vydá na základě upraveného 
návrhu koncepce, vyjádření podaných k návrhu 
koncepce němu podaných a závěrů veřejného 
projednání stanovisko k posouzení vlivů 
provádění koncepce…“ 

MSl kraj 383.  Z K bodu 76 - § 10g odst. 1  
Toto ustanovení ve znění předloženého návrhu novely zní: 

Vysvětleno 
Důvody, které předkladatele vedou k této změně, 
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„Příslušný úřad vydá na základě upraveného návrhu koncepce, 
vyjádření k němu podaných a závěrů veřejného projednání 
stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví (dále jen „stanovisko ke koncepci“) ve 
lhůtě do 3020 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání 
návrhu koncepce upraveného návrhu koncepce včetně 
informace o způsobu vypořádání vyjádření.“ 
 
Požadujeme ponechat stávající text „zápisu z veřejného projednání 
návrhu koncepce“ a nevkládat navržený text („upraveného návrhu 
koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření“). 
 
Odůvodnění: 
Před vydáním stanoviska příslušného úřadu neexistuje právní důvod 
pro úpravu projednávané koncepce. Zejména v souběhu se 
stavebním zákonem tato úprava působí disproporci. Proces korekce 
územně plánovací dokumentace na základě výsledků projednání je 
upraven podrobně ve stavebním zákoně a navržená úprava mu 
přímo odporuje. Přijetím navrhované úpravy by došlo k prodloužení 
procesů pořizování územně plánovací dokumentace bez toho, že by 
příslušný úřad vydal stanovisko, které by bylo důvodem takového 
postupu. 

jsou zevrubně popsány v důvodové zprávě. Lze 
shrnout, že jde o změny vycházející ze stávající 
aplikační praxe v procesu SEA, kterou pouze 
potvrzují zanesením do textu zákona. Tyto 
změny povedou k ozřejmění postupů 
a transparentnějšímu popisu rolí všech 
zainteresovaných účastníků procesu SEA i na 
legislativní úrovni a v důsledku umožní zkrátit 
lhůtu pro vydání stanoviska SEA z původních 
30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného 
projednání návrhu koncepce na 20 dnů ode dne 
obdržení kompletních podkladů. 
Obava o kolize se stavebním zákonem není 
namístě. Výše uvedené (jakožto celá podstata 
této úpravy zákona) platí pro tzv. obecné 
koncepce – koncepce zpracovávané podle 
stavebního zákona mají vlastní procesní právní 
úpravu, jak explicitně vyplývá z § 10i odst. 1. 
Ustanovení § 10g by se na ně použilo pouze 
přiměřeně a toliko v situaci, pokud by stavební 
zákon nepředepisoval vlastní právní (procesní) 
úpravu. Což, jak přiznává sám autor připomínky, 
není tento případ. 

JČ kraj 384.  Z K § 10g odst. 1 
Stanovisko k návrhu koncepce 
Požadujeme vypustit slůvko "upravené" 
 
Odůvodnění: K úpravě koncepce zpravidla dochází i po vydání 
stanoviska na základě požadavků v něm uvedených, pokud by byl 
požadavek na provedení úpravy před vydáním stanoviska, 
znamenalo by to navýšení výdajů z veřejných prostředků 
potřebných pro zpracování koncepce o prostředky na provedení 

Vysvětleno 
Cílem tohoto bodu novely je uvést zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí do souladu 
s osvědčenou aplikační praxí a nikoliv zavedení 
nových postupů či požadavků v rámci procesu 
SEA. 
V daném případě se jedná o případnou úpravu 
koncepce, došlo-li by k akceptaci některých 
vyjádření (např. z veřejného projednání), která 
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úpravy před vydáním stanoviska, další úpravy by musely být 
provedeny po vydání stanoviska. Zároveň by došlo k prodloužení 
doby potřebné pro zpracování koncepce o dobu potřebnou pro 
úpravu dokumentace.  K posouzení navrhovaných úprav by mělo 
stačit zaslání informace o způsobu vypořádání vyjádření. 

byla uplatněna až po zaslání návrhu koncepce 
příslušnému úřadu podle § 10f odst. 1. Tyto 
úpravy, dojde-li k nim vůbec, zpravidla budou 
takového rozsahu, že nelze hovořit o zvyšování 
výdajů z veřejných prostředků či o prodlužování 
procesu SEA.  
Do důvodové zprávy bude výslovně uvedeno, 
že se dané pravidlo nevztahuje na 
posuzování vlivů PÚR a ÚPD dle stavebního 
zákona. Proces SEA k těmto postupům je 
upraven stavebním zákonem, k úpravě 
návrhu zde dochází teprve po vydání 
stanoviska SEA. Výše uvedené (jakožto celá 
podstata této úpravy zákona) tedy platí 
výhradně pro tzv. obecné koncepce – 
koncepce zpracovávané podle stavebního 
zákona mají vlastní procesní právní úpravu, 
jak explicitně vyplývá z § 10i odst. 1. 
Ustanovení § 10g by se na ně použilo pouze 
přiměřeně a toliko v situaci, pokud by 
stavební zákon nepředepisoval vlastní právní 
(procesní) úpravu. Což není tento případ, 
jelikož stavební zákon fázi úpravy návrh 
jasně předepisuje. 

St kraj 385.  Z § 10g odst. 1 
 
Zachovat lhůtu 30 dní pro vydání stanoviska ke koncepci, ve 
vztahu k úpravě § 10f odst. 6, čímž je vložen krok přepracování 
dokumentů. 
Požadujeme ponechat stávající úpravu, neboť po předložení 
přepracovaných podkladů (návrhu koncepce, případně i 
vyhodnocení SEA dle důvodové zprávy), včetně připomínek může 

Vysvětleno 
Pakliže se počátek lhůty pro vydání stanoviska 
SEA odvíjí nikoliv od doručení zápisu 
z veřejného projednání, ale od okamžiku, kdy má 
příslušný úřad k dispozici veškeré potřebné 
podklady včetně informace o způsobu 
vypořádání všech vyjádření (zpracované od 
předkladatele koncepce), není požadavek na 
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dojít k poměrně obsahově náročnější práci způsobené vlivem 
nového ustanovení § 10f odst. 6) 
 
Návrh znění: 
 
Příslušný úřad vydá na základě upraveného návrhu koncepce, 
vyjádření k němu podaných a závěrů veřejného projednání 
stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví (dále jen "stanovisko ke koncepci") ve 
lhůtě do 30 20 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání 
návrhu koncepce upraveného návrhu koncepce včetně 
informace o způsobu vypořádání vyjádření. 

zachování 30 denní lhůty opodstatněný. 

MD 386.  Z K čl. I, bodu 77 (§ 10g odst. 5) 
Požadujeme zachovat stávající právní úpravu, tedy povinnost 
schvalujícího orgánu zveřejnit schválenou koncepci, atd., a to 
z důvodu přehlednosti dosavadní praxe, kdy veškeré úkony podle 
zákona č. 100/2001 Sb. jsou snadno dohledatelné v databázi MŽP 
(cenia.cz). Pokud by schválenou koncepci zveřejňoval každý 
předkladatel samostatně a jiným způsobem, zhoršila by se 
informovanost nejen veřejnosti, ale i dotčených orgánů. 

Vysvětleno 
Změna v subjektu, který zveřejňuje schválenou 
koncepci, reaguje např. na situaci, kdy u 
celostátních koncepcí je schvalujícím orgánem 
vláda ČR – v praxi pak není toto stávající 
ustanovení u celorepublikových koncepcí 
naplňováno, jelikož vláda sama koncepce 
předkládané jí jednotlivými rezorty ke schválení 
nezveřejňuje.  Proto se nyní navrhuje, aby sám 
předkladatel koncepce zveřejňoval schválenou 
koncepci.  
Nově tak koncepci zveřejní příslušný rezort (jako 
předkladatel). Následně o tom dle odst. 6 
informuje příslušný úřad (MŽP), který zajistí 
zveřejnění v Informačním systému SEA (CENIA). 

ÚV - KOM 387.  Z K čl. I bodu 77 návrhu (§ 10g odst. 5): 
Ustanovení má zapracovávat čl. 9 směrnice 2001/42/ES. Uvedená 
článek směrnice odkazuje mj. na čl. 7 téže směrnice, který se týká 
přeshraničních konzultací. Není zřejmé, ve kterém ustanovení jsou 
tyto konzultace zohledněny. Nutno vyjasnit, popř. doplnit. 

Akceptováno  
Dle dohody s autorem připomínky bude do 
daného zákonného ustanovení zavedeno nové 
písm. 
x) informaci, jak bylo ve schválené koncepci 
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Tato připomínka je zásadní. 

zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 
byla koncepce předmětem mezistátního 
posuzování podle § 14a 

Praha 388.  Z K bodu 77 - § 10g odst. 5   
 Požadujeme stanovit, aby přinejmenším vláda, kraje a obce byly 
povinny návrh prohlášení o závěrech SEA dávat a zveřejňovat jako 
součást předkladu, vlastně návrhu koncepce ke schválení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Pakliže je smyslem prohlášení popsat, jakým 
způsobem došlo ke vzetí v úvahu stanoviska 
SEA a zpřístupnění relevantních informací o 
schválené koncepci a o způsobu, jak byly 
v koncepci zohledněny výstupy procesu SEA 
včetně návrhu opatření k tzv. monitoringu, pak 
z povahy věci plyne, že toto prohlášení nelze 
zpracovat ještě před schválením koncepce. 
Schvalující orgány totiž disponují diskreční 
pravomocí, tzn. koncepce včetně charakteristik, 
které budou do prohlášení uváděny, nejsou před 
schvalovacím aktem k dispozici v konečné 
podobě.  

MMR 389.  Z K bodu 78 - § 10g  

Za odstavec 6 požadujeme doplnit nový odstavec 7, který zní:  

„(7) V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace se prohlášení nezpracovává a nezveřejňuje; v tomto 
případě se postupuje podle zvláštního zákona4b).“. 

Odůvodnění: Požadavky uvedené pod písm. a) až d) jsou věcně 
obsaženy ve stavebním zákoně, formálně jsou však pojaty 
v souladu se systematikou stavebního zákona (viz § 34, § 35 odst. 2 
a násl., § 40, § 42, § 53 a § 55). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno – níže uvedené vysvětlení bude 
doplněno do důvodové zprávy: 
 
Informace uvedené v prohlášení musí být 
samozřejmě zveřejňovány i v případě politiky 
územního rozvoje (PÚR) a územně plánovací 
dokumentace (ÚPD), jelikož jde o publikační 
povinnost stanovení příslušnou evropskou 
směrnicí. Lhostejno, zda je tato povinnost 
uložena zákonem EIA či stavebním zákonem. 
Obava z kolize se stavebním zákonem není 
namístě. Zavedení prohlášení se vztahuje na tzv. 
obecné koncepce – koncepce zpracovávané 
podle stavebního zákona mají vlastní procesní 
právní úpravu, jak explicitně vyplývá z § 10i odst. 
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1. Ustanovení § 10g by se na ně použilo pouze 
přiměřeně a toliko v situaci, pokud by stavební 
zákon nepředepisoval vlastní právní (procesní) 
úpravu v otázkách, které je nutné řešit. Což, jak 
přiznává sám autor připomínky, není tento 
případ, jelikož stavební zákon obsahuje 
dostatečnou úpravu. Pakliže jsou tedy veškeré 
tyto požadavky stavebním zákonem pokryty, 
není důvod k explicitnímu vylučování daného 
ustanovení, jelikož se nepoužije již podle 
principu speciality stavebního zákonu v otázkách 
procesu SEA pro PÚR a ÚPD. 

MPO 390.  Z K § 10g: 

Za odst. 6 požadujeme vložit odst. 7, který zní:  

„(7) V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace se prohlášení nezpracovává a nezveřejňuje; v tomto 
případě se postupuje podle zvláštního zákona4b).“. 

Odůvodnění:  
Požadavky uvedené pod písm. a) až d) jsou věcně obsaženy ve 
stavebním zákoně, formálně jsou však pojaty v souladu se 
systematikou stavebního zákona (viz § 34, § 35 odst. 2 a násl., § 
40, § 42, § 53 a § 55). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
– níže uvedené bude doplněno do důvodové 
zprávy: 
Informace uvedené v prohlášení musí být 
samozřejmě zveřejňovány i v případě politiky 
územního rozvoje (PÚR) a územně plánovací 
dokumentace (ÚPD), jelikož jde o publikační 
povinnost stanovení příslušnou evropskou 
směrnicí. Lhostejno, zda je tato povinnost 
uložena zákonem EIA či stavebním zákonem. 
Obava z kolize se stavebním zákonem není 
namístě. Zavedení prohlášení se vztahuje na tzv. 
obecné koncepce – koncepce zpracovávané 
podle stavebního zákona mají vlastní procesní 
právní úpravu, jak explicitně vyplývá z § 10i odst. 
1. Ustanovení § 10g by se na ně použilo pouze 
přiměřeně a toliko v situaci, pokud by stavební 
zákon nepředepisoval vlastní právní (procesní) 
úpravu v otázkách, které je nutné řešit. Což, jak 
přiznává sám autor připomínky, není tento 
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případ, jelikož stavební zákon obsahuje 
dostatečnou úpravu. Pakliže jsou tedy veškeré 
tyto požadavky stavebním zákonem pokryty, 
není důvod k explicitnímu vylučování daného 
ustanovení, jelikož se nepoužije již podle 
principu speciality stavebního zákonu v otázkách 
procesu SEA pro PÚR a ÚPD. 

§ 10i 
JM kraj 391.  Z K bodu 80. - § 10i – SEA posuzování územních plánů je v praxi 

krajských úřadů velmi problematickou činností, při které krajský úřad 
upravuje své postupy především na základě rozsudků soudů. Právě 
vyhodnocování návrhů zadání územních plánů na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 je ze strany soudů důsledně vyžadováno. 
Ustanovení § 10i si určitým způsobem protiřečí, když říká, že 
zjišťovací řízení se neprovádí, ale současně ukládá příslušnému 
orgánu pracovat s kritérii pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 8. Při 
projednávání návrhů zadání územních plánů a jejich změn, které 
jsou formulovány velmi obecně, je tak příslušný úřad postaven do 
pozice, kdy bez znalosti stanovisek dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených orgánů, které v případě jiných 
koncepcí získá v rámci zjišťovacího řízení, má detailně vyhodnotit 
návrh zadání územního plánu podle kritérií z přílohy č. 8. Praxe 
ukazuje, že názor soudu na podrobnost takového vyhodnocení se 
může diametrálně lišit od názoru příslušného úřadu a jakkoli 
podrobně zpracované hodnocení nemusí u soudu obstát. V 
souvislosti s tím upozorňujeme na naléhavou potřebu sjednocující 
metodiky pro SEA posuzování územních plánů. 

Vysvětleno 
U změn územních plánů se zjišťovací řízení 
věcně provádí, jen nikoliv postupem podle 
zákona EIA, ale na základě procesní úpravy 
stavebního zákona a tam uvedeného zmocnění. 
Věcná podstata je nicméně stejná – konfrontace 
navržené změny koncepce s kritérii uvedenými 
v příloze č. 8 k zákonu EIA. 
Otázka možností příslušného úřadu rozhodnout 
ve „zjišťovacím řízení“ u mnohdy velmi obecného 
zadání územního plánu bude předmětem porady 
MŽP s krajskými úřady, kam budou přizvání 
rovněž zástupci MMR (jakožto gestora 
stavebního zákona). Předkladatel předpokládá, 
že výstupy z této porady, kterou MŽP svolá 
v nejbližších dnech, poslouží jako základ, resp. 
zadání pro zpracování metodiky pro SEA 
k územním plánům, po které je voláno. 

MSl kraj 392.  Z K bodu 80 - § 10i odst. 1 
Toto ustanovení ve znění předloženého návrhu novely zní: „Při 
posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 

Neakceptováno - rozpor 
Obava z kolize se stavebním zákonem není 
namístě. Novelizované ustanovení § 10g platí 
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a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního 
právního předpisu4b. Ustanovení § 20, § 21 písm. l) a § 22 písm. e) 
tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b, 10g a 10h se 
použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se 
postupem podle tohoto zákona neprovádí. Předkladatelem je 
pořizovatel politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu. Ustanovení § 10g se použije přiměřeně.“ 
 
Požadujeme ponechat stávající text. 
 
Odůvodnění: 
Režim pořizování územně plánovací dokumentace a jejího 
posouzení jako koncepce je upraven stavebním zákonem. Aplikace 
novelizovaného ust. § 10g je novelou stavebního zákona a 
nekoresponduje s postupy pořizování územně plánovací 
dokumentace stanovené tímto předpisem. Územní plán jako 
posuzovaná koncepce doznává změn v rámci celého procesu 
projednání s tím, že o námitkách rozhoduje příslušná samospráva 
v samostatné působnosti. Navržená úprava by znamenala, že by 
došlo nejen k porušení procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace, kdy po společné projednání bude upravována 
koncepce, ale i zásahu do kompetence samospráv rozhodovat o 
odpovídajícím okruhu připomínek-námitek. 

pro tzv. obecné koncepce (podle zákona EIA) – 
koncepce zpracovávané podle stavebního 
zákona mají vlastní procesní právní úpravu, jak 
explicitně vyplývá z § 10i odst. 1. Ustanovení § 
10g by se na ně použilo pouze přiměřeně a toliko 
v situaci, pokud by stavební zákon 
nepředepisoval vlastní právní (procesní) úpravu 
v otázkách, které je nutné řešit.  
Nadto úprava § 10i v předložené textaci vychází 
z požadavku MMR – má z ní být patrné procesní 
odlišení tzv. obecných koncepcí a koncepcí 
podle stavebního zákona, ustanovení § 10g se 
má navíc použít pouze „přiměřeně“, což je 
volnější vztah než dosavadní „obdobně“. 
Použitelnost § 10g není do ustanovení § 10i 
vkládána nově, naopak, posun 
od „obdobného“ k „přiměřenému“ použití 
znamená snížení intenzity použitelnosti, jak 
bylo požadováno ze strany MMR.  
 
Primárně je však nutné vycházet ze zásady 
lex specialis derogat legi generali – tzn. tam, 
kde stavební zákon obsahuje vlastní procesní 
úpravu, ZPV se vůbec nepoužije. Lapidárně 
řečeno, počítá-li stavební zákon s úpravou 
koncepce až na konci společného jednání (tj. 
po vydání stanoviska SEA), nepoužije se 
ustanovení ZPV o úpravě koncepce před 
vydáním stanoviska SEA. 
 

4b Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Předkladatel nicméně bude s MMR 
konzultovat nutnost odkazu na použitelnost 
jednotlivých ustanovení ZPV (§ 2, 3, 10a atd.) 
při posuzování vlivů PÚR a ÚPD ve stávajícím 
§ 10i ZPV. O výsledku této konzultace bude 
autor připomínky zpraven. 

St kraj 393.  D § 10i odst. 2 
 
vypustit „v přenesené působnosti (dále jen „orgán kraje“)“, uvést 
v úvodních ustanoveních, resp. v § 3 písm. f)  
(viz připomínka výše) 
 
Návrh znění: 
 
Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen 
„orgán kraje“) při pořizování politiky územního rozvoje, zásad 
územního rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky 
na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně 
návrhu zpracování možných variant řešení. Tyto požadavky 
zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení 
zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle 
zvláštního právního předpisu4d, je Ministerstvo nebo orgán kraje 
oprávněn požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního 
plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 
8 k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí. 

Vysvětleno 
V úvodních definičních ustanoveních (§ 3 písm. 
f)) nelze zavádět legislativní zkratku. To lze až 
při prvním výskytu daného pojmu, což je právě 
až § 10i. 

§ 11  
ÚV - KOM 394.  Z K § 11: 

Není zřejmé, proč § 11, který se týká předmětu posuzování 
přesahujícího hranice České republiky, není vykazován jako 
implementační. Jaký je vztah ustanovení k čl. 7 směrnice 

Akceptováno 
Jako implementační vzhledem k čl. 7 směrnice 
2011/92/EU jsou vykazovány § 12 až 14 a § 9b 
odst. 1, vzhledem k čl. 7 směrnice 2001/42/ES 
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2011/92/EU, resp. 2001/42/ES? 
 
Tato připomínka je zásadní. 

jsou to potom § 14a a 14b.  
 
§ 11 nebyl doposud jako implementační uváděn 
a proto nedošlo k jeho vykázání ani při přípravě 
předložené novely, jelikož dochází pouze k jeho 
dílčím, technickým změnám.  
 
§ 11 odst. 1 písm. a) a b) by však 
pravděpodobně mohl být jako implementační 
uveden, a to vzhledem k čl. 7 odst. 1 směrnice 
2011/92/EU a čl. 7 odst. 1 směrnice 2001/42/EU.  
 
§ 11 odst. 1 písm. c) upravuje záměry a 
koncepce, které mají být prováděny mimo území 
České republiky a § 11 odst. 2 a 3 upravují 
spolupráci MŽP a MZV při mezistátním 
posuzování a postoupení posouzení záměru 
podléhajícího mezistátnímu posuzování z KÚ na 
MŽP. Tato ustanovení tedy za implementační 
považovat nelze. 

MPO 395.  D K §11 odst. 3 
Doporučujeme rozepsat zkratku KÚ. 
Odůvodnění: v předchozím textu návrhu není zkratka použita ani 
vysvětlena. 

Vysvětleno 
Nejedná se o zkratku, nýbrž o název sloupce 
v příloze č. 1 k ZPV, který zní „KÚ“. 

§ 13 
MV 396.  D K čl. I bodu 86 – k § 13 odst. 1: 

Doporučujeme doplnit, na základě jakých kritérií či jakým způsobem 
bude ministerstvo určovat požadovaný rozsah překladu. Obdobné 
vysvětlení by bylo vhodné doplnit i u odstavce 3 a § 14a odst. 1. 

Vysvětleno 
Dle stanoviska Výboru pro plnění Espoo úmluvy 
by měl být překlad zajištěn minimálně v rozsahu 
netechnického shrnutí a kapitol obsahujících 
informace o přeshraničních vlivech, pokud 
nestanoví bilaterální smlouva jinak (viz Opinions 
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of the Implementation Committee (2001–2014), 
body 70. – 72. Dokument je dostupný na 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/doc
uments/mop6/Implementation_Committee_opinio
ns_to_2010-2014.pdf). Zpravidla tedy budou 
překládány části oznámení a dokumentace EIA 
odpovídající tomuto požadavku. Avšak 
v případě, kdy je dotčeným státem Slovensko, 
bude rozsah překladu nulový, neboť český jazyk 
je jazykem, kterému slovenská veřejnost rozumí. 
Byla zvažována úprava, která by tuto povinnost 
takto konkrétně zakotvila, avšak bylo by nutné ji 
výslovně vyloučit pro případy, kdy bude 
dotčeným státem Slovensko, což nebylo 
shledáno jako vhodné řešení. Rovněž 
v některých situacích může být žádoucí zajistit 
překlad i jiných částí oznámení nebo 
dokumentace EIA, a to zejména v případech, kdy 
se důležité informace o přeshraničních vlivech 
nacházejí i na dalších místech předloženého 
oznámení. 

MD 397.  Z K čl. I, bodům 86 a 88 (§ 13 odst. 1 a 3) 
Nově navrhovaná povinnost předkládat oznámení a dokumentaci 
též v úředním jazyce dotčeného státu jde nad rámec požadavků 
směrnice a jedná se o nedůvodné zvyšování administrativní zátěže, 
přičemž nám není známo, že by obdobná povinnost existovala 
v okolních státech a byla plněna vůči České republice. Požadujeme 
proto její vypuštění. 
Pokud by tato povinnost nebyla z návrhu vypuštěna, požadujeme 
upřesnit, jakým způsobem ministerstvo stanoví rozsah, v němž se 
oznámení předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu 

Vysvětleno 
Požadavek na překlad oznámení a dokumentace 
EIA skutečně z revidované směrnice EIA 
nevyplývá. Jedná se o požadavek vyplývající 
z Espoo úmluvy. Dle stanoviska Výboru pro 
plnění Espoo úmluvy by měl být překlad zajištěn 
minimálně v rozsahu netechnického shrnutí a 
kapitol obsahujících informace o přeshraničních 
vlivech, pokud nestanoví bilaterální smlouva 
jinak (viz Opinions of the Implementation 
Committee (2001–2014), body 70. – 72. 
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Dokument je dostupný na 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/doc
uments/mop6/Implementation_Committee_opinio
ns_to_2010-2014.pdf). Zákon ponechává na 
příslušném úřadu, aby stanovil rozsah překladu -  
v případě, kdy je dotčeným státem Slovensko, 
bude rozsah překladu nulový, neboť český jazyk 
je jazykem, kterému slovenská veřejnost rozumí. 
Co se týče plnění tohoto požadavku ze strany 
okolních států, je skutečně ustálenou praxí, že 
v případě záměrů realizovaných v dalších 
státech jsou citované části oznámení a 
dokumentace EIA poskytovány v českém nebo 
slovenském jazyce.  

MPO 398.  Z K § 13 odst. 1 a 3 
Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou v odst. 1 a 3, která požaduje 
pořízení předkladů do úředního jazyka dotčeného státu. Zároveň 
doporučujeme sjednotit lhůtu v odst. 1 pro zaslání dotčenému státu 
na se lhůtou obecnou pro záměry, které nejsou mezistátní, tedy na 
7 pracovních dní. 
 
Odůvodnění: 
Z předmětného ustanovení vyplývá, že je vždy nezbytné pořídit 
překlad do úředního jazyka dotčeného státu, přičemž ministerstvo 
může stanovit pouze rozsah informací, jež je nezbytné překládat. 
Z výkladů Espoo úmluvy však vyplývá, že není třeba překládat 
nutně do všech jazyků, pokud lze předpokládat, že jazyk země 
původu bude srozumitelný veřejnosti dotčeného státu. V případě 
České republiky považujeme za zbytečné pořizovat překlady do 
slovenského jazyka, protože český jazyk je prokazatelně 
srozumitelný slovenské veřejnosti. Ustanovení o ministerstvem 
stanoveném rozsahu nelze využít pro stanovení toho, že do 

Akceptováno částečně 
Požadavek na překlad oznámení a dokumentace 
EIA skutečně z revidované směrnice EIA 
nevyplývá. Jedná se o požadavek vyplývající 
z Espoo úmluvy. Dle stanoviska Výboru pro 
plnění Espoo úmluvy by měl být překlad zajištěn 
minimálně v rozsahu netechnického shrnutí a 
kapitol obsahujících informace o přeshraničních 
vlivech, pokud nestanoví bilaterální smlouva 
jinak (viz Opinions of the Implementation 
Committee (2001–2014), body 70. – 72. 
Dokument je dostupný na 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/doc
uments/mop6/Implementation_Committee_opinio
ns_to_2010-2014.pdf). Zákon ponechává na 
příslušném úřadu, aby stanovil rozsah překladu -  
v případě, kdy je dotčeným státem Slovensko, 
bude rozsah překladu nulový, neboť český jazyk 
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slovenštiny není třeba překládat vůbec. Sjednocení lhůt považujeme 
za žádoucí, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly mezi informováním o 
záměru na české straně a v zahraničí. 
Tato připomínka je zásadní. 

je jazykem, kterému slovenská veřejnost rozumí. 
Jazyk, kterému veřejnost v dotčeném státě 
rozumí, je zpravidla vždy i jedním z úředních 
jazyků daného státu. Výjimkou je samozřejmě 
Slovensko, kde dotčená veřejnost rozumí i 
jazyku českému. Z tohoto důvodu není rozsah 
překladu stanoven přímo v zákoně, ale určuje jej 
příslušný úřad (tedy MŽP, který logicky nebude 
požadovat překlad do slovenského jazyka. 
Co se týče plnění tohoto požadavku ze strany 
okolních států, je skutečně ustálenou praxí, že 
v případě záměrů realizovaných v dalších 
státech jsou citované části oznámení a 
dokumentace EIA poskytovány v českém nebo 
slovenském jazyce.  
Ustanovení bude upraveno, lhůta pro zaslání 
dotčenému státu bude sjednocena s obecnou 
lhůtou pro záměry. 

SPČR 399.  Z K § 13 odst. 1 a 3 
Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou v odst. 1 a 3, která požaduje 
pořízení předkladů do úředního jazyka dotčeného státu. Zároveň 
doporučujeme sjednotit lhůtu v odst. 1 pro zaslání dotčenému státu 
na se lhůtou obecnou pro záměry, které nejsou mezistátní, tedy na 
7 pracovních dní. 
 
Odůvodnění: 
Z předmětného ustanovení vyplývá, že je vždy nezbytné pořídit 
překlad do úředního jazyka dotčeného státu, přičemž ministerstvo 
může stanovit pouze rozsah informací, jež je nezbytné překládat. 
Z výkladů Espoo úmluvy však vyplývá, že není třeba překládat 
nutně do všech jazyků, pokud lze předpokládat, že jazyk země 
původu bude srozumitelný veřejnosti dotčeného státu. V případě 

Akceptováno částečně 
Požadavek na překlad oznámení a dokumentace 
EIA skutečně z revidované směrnice EIA 
nevyplývá. Jedná se o požadavek vyplývající 
z Espoo úmluvy. Dle stanoviska Výboru pro 
plnění Espoo úmluvy by měl být překlad zajištěn 
minimálně v rozsahu netechnického shrnutí a 
kapitol obsahujících informace o přeshraničních 
vlivech, pokud nestanoví bilaterální smlouva 
jinak (viz Opinions of the Implementation 
Committee (2001–2014), body 70. – 72. 
Dokument je dostupný na 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/doc
uments/mop6/Implementation_Committee_opinio
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České republiky považujeme za zbytečné pořizovat překlady do 
slovenského jazyka, protože český jazyk je prokazatelně 
srozumitelný slovenské veřejnosti. Ustanovení o ministerstvem 
stanoveném rozsahu nelze využít pro stanovení toho, že do 
slovenštiny není třeba překládat vůbec. Sjednocení lhůt považujeme 
za žádoucí, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly mezi informováním o 
záměru na české straně a v zahraničí. 

ns_to_2010-2014.pdf). Zákon ponechává na 
příslušném úřadu, aby stanovil rozsah překladu -  
v případě, kdy je dotčeným státem Slovensko, 
bude rozsah překladu nulový, neboť český jazyk 
je jazykem, kterému slovenská veřejnost rozumí. 
Jazyk, kterému veřejnost v dotčeném státě 
rozumí, je zpravidla vždy i jedním z úředních 
jazyků daného státu. Výjimkou je samozřejmě 
Slovensko, kde dotčená veřejnost rozumí i 
jazyku českému. Z tohoto důvodu není rozsah 
překladu stanoven přímo v zákoně, ale určuje jej 
příslušný úřad (tedy MŽP, který logicky nebude 
požadovat překlad do slovenského jazyka. 
Co se týče plnění tohoto požadavku ze strany 
okolních států, je skutečně ustálenou praxí, že 
v případě záměrů realizovaných v dalších 
státech jsou citované části oznámení a 
dokumentace EIA poskytovány v českém nebo 
slovenském jazyce.  
Ustanovení bude upraveno, lhůta pro zaslání 
dotčenému státu bude sjednocena s obecnou 
lhůtou pro záměry. 

HK ČR 400.  Z Připomínka k bodům 86 a 88 (§ 13 odst. 1 a 3) 

Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou v odst. 1 a 3, která požaduje 
pořízení překladů do úředního jazyka dotčeného státu. Zároveň 
doporučujeme sjednotit lhůtu v odst. 1 pro zaslání dotčenému státu 
se lhůtou obecnou pro záměry, které nejsou mezistátní, tedy na 7 
pracovních dní. 

Odůvodnění: 

Z předmětného ustanovení vyplývá, že je vždy nezbytné pořídit 
překlad do úředního jazyka dotčeného státu, přičemž ministerstvo 

Akceptováno částečně 
Požadavek na překlad oznámení a dokumentace 
EIA skutečně z revidované směrnice EIA 
nevyplývá. Jedná se o požadavek vyplývající 
z Espoo úmluvy. Dle stanoviska Výboru pro 
plnění Espoo úmluvy by měl být překlad zajištěn 
minimálně v rozsahu netechnického shrnutí a 
kapitol obsahujících informace o přeshraničních 
vlivech, pokud nestanoví bilaterální smlouva 
jinak (viz Opinions of the Implementation 
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může stanovit pouze rozsah informací, jež je nezbytné překládat. 
Z výkladů Espoo úmluvy však vyplývá, že není třeba překládat 
nutně do všech jazyků, pokud lze předpokládat, že jazyk země 
původu bude srozumitelný veřejnosti dotčeného státu. V případě 
České republiky považujeme za zbytečné pořizovat překlady do 
slovenského jazyka, protože český jazyk je prokazatelně 
srozumitelný slovenské veřejnosti. Ustanovení o ministerstvem 
stanoveném rozsahu nelze využít pro stanovení toho, že do 
slovenštiny není třeba překládat vůbec. Sjednocení lhůt považujeme 
za žádoucí, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly mezi informováním o 
záměru na české straně a v zahraničí. 

Committee (2001–2014), body 70. – 72. 
Dokument je dostupný na 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/doc
uments/mop6/Implementation_Committee_opinio
ns_to_2010-2014.pdf). Zákon ponechává na 
příslušném úřadu, aby stanovil rozsah překladu -  
v případě, kdy je dotčeným státem Slovensko, 
bude rozsah překladu nulový, neboť český jazyk 
je jazykem, kterému slovenská veřejnost rozumí. 
Jazyk, kterému veřejnost v dotčeném státě 
rozumí, je zpravidla vždy i jedním z úředních 
jazyků daného státu. Výjimkou je samozřejmě 
Slovensko, kde dotčená veřejnost rozumí i 
jazyku českému. Z tohoto důvodu není rozsah 
překladu stanoven přímo v zákoně, ale určuje jej 
příslušný úřad (tedy MŽP, který logicky nebude 
požadovat překlad do slovenského jazyka. 
Co se týče plnění tohoto požadavku ze strany 
okolních států, je skutečně ustálenou praxí, že 
v případě záměrů realizovaných v dalších 
státech jsou citované části oznámení a 
dokumentace EIA poskytovány v českém nebo 
slovenském jazyce.  
Ustanovení bude upraveno, lhůta pro zaslání 
dotčenému státu bude sjednocena s obecnou 
lhůtou pro záměry. 

§ 14 odst. 1 
Praha 401.  Z K bodu 89 - § 14 odst. 1 

Požadujeme zachovat dotčeným správním orgánům a 
samosprávám možnost vymínit si nebo dožádat zaslání listinné 
podoby. 

Vysvětleno 
Jedná se o případy, kdy bylo oznámení zasláno 
ministerstvu státem původu – ministerstvo tak 
nemůže ovlivnit počet pare, který mu bude ze 
strany státu původu poskytnut.   
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Požadujeme proto na konec navrhovaného textu doplnit větu: 

„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá ministerstvo do 7 dnů od doručení 
informace o oznámení, je mu ministerstvo povinno do 7 dnů zaslat 
oznámení v listinné podobě.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 14 odst. 4 
Praha 402.  Z K bodu 93 - § 14 odst. 4 

Požadujeme zachovat dotčeným správním orgánům a 
samosprávám možnost vymínit si nebo dožádat zaslání listinné 
podoby. 

Požadujeme proto na konec navrhovaného textu doplnit větu: 

„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá ministerstvo do 7 dnů od doručení 
informace o dokumentaci, je mu ministerstvo povinno do 7 dnů 
zaslat dokumentaci v listinné podobě.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o případy, kdy bylo oznámení zasláno 
ministerstvu státem původu – ministerstvo tak 
nemůže ovlivnit počet pare, který mu bude ze 
strany státu původu poskytnut.   

Úst kraj 403.  Z 7. K bodu 93 - § 14 odst. 4 
Navrhujeme v § 14 odst. 4 slova „správním úřadům“ nahradit 
slovem  „orgánům“. 
 
Po námi navržené úpravě § 14 odst. 4 zní: 
(4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případnou nabídku 
ke konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci, popřípadě 
informaci o této dokumentaci s žádostí o vyjádření dotčeným 
správním úřadům orgánům a dotčeným územním samosprávným 
celkům a tuto dokumentaci zveřejní podle § 16 
Odůvodnění: 
Nově vkládaný text nerespektuje novelou prováděnou úpravu 
sjednocení názvosloví, viz také důvodová zpráva k bodům 2, 9, 26, 
35, 44, 68, 79, 127, 131. V těchto bodech dochází k nahrazení 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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pojmu „dotčený správní úřad“ pojmem „dotčený orgán“ a pojmu 
„správní úřad“ pojmem „správní orgán“. Důvodová zpráva uvádí, že 
cílem úpravy je sjednocení názvosloví používaného zákonem o 
posuzování vlivů na životní prostředí a správním řádem. 
Názvosloví není sjednoceno dále také v § 13 odst. 6, § 17 odst. 6 a 
§ 21 písm. a)  
Tato připomínka je zásadní. 

§ 14 odst. 5 
MZV 404.  D K bodu  94 návrhu (§ 14 odst. 5):  

MZV doporučuje ponechat stávající formulaci počátku běhu lhůty 
pro vyjádření, tedy nenahrazovat slova „zveřejnění informace o této 
dokumentaci“ slovy „jejího zveřejnění“.  
 
Odůvodnění: 
Za den zveřejnění se považuje den vyvěšení informace o 
dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje (viz § 16 odst. 2 věta 
druhá). Je proto třeba ponechat stávající znění, které odpovídá 
znění § 16 a které je použito i v § 6 odst. 7, § 8 odst. 3 a § 14 odst. 
2. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

§ 14b odst. 1 
Praha 405.  Z K bodu 97 - § 14b  odst. 1 

Požadujeme zachovat dotčeným správním orgánům a 
samosprávám možnost vymínit si nebo dožádat zaslání listinné 
podoby. 

Požadujeme proto na konec navrhovaného textu doplnit větu: 

„V případě, že o to dotčený orgán nebo dotčený územní 
samosprávný celek požádá ministerstvo do 7 dnů od doručení 
informace o návrhu koncepce, je mu ministerstvo povinno do 7 dnů 
zaslat návrh koncepce v listinné podobě.“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Dokumenty pořizované v průběhu procesu SEA 
jsou zveřejňovány v informačním systému SEA, 
kde jsou všem (včetně dotčených orgánů a 
územních samosprávných celků) k dispozici. Ani 
platná právní úprava neuvádí výslovně možnost 
zasílání návrhu koncepce v listinné podobě, 
zpravidla bývá zasílán návrh na CD nosiči. Ve 
chvíli, kdy je k dispozici informační systém SEA, 
není nutné požadovat listinnou podobu 
dokumentu. 
Připomínka jde proti smyslu změn v procesu 
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SEA, které v obecné rovině směřují ke snížení 
administrativní a nákladové náročnosti procesu 
SEA. 

§ 16 
St kraj 406.  D § 16 název ustanovení 

Namísto textu „informací o dokumentech“ a „posuzování“ v nadpisu 
uvést „dokumentů a informací o nich“ a „zjišťovacího řízení a 
posuzování“. 
 
Odůvodnění: Název ustanovení není v souladu s jeho obsahem a 
s pojmem v § 3 písm. l), proto navrhujeme upravit znění, neboť 
zveřejňované dokumenty obsahují i dokumenty ze zjišťovacího 
řízení. Zároveň v nadpisu vypustit slovo „informací o dokumentech“, 
neboť se nejedná o informace, ale o dokumenty i informace. Celé 
ustanovení je pak zmatečné. 
 
Návrh znění: 
 
Zveřejnění dokumentů a informací o nich informací o 
dokumentech pořízených v průběhu zjišťovacího řízení a 
posuzování 

Akceptováno jinak 
Definice v § 3 písm. l) již neupravuje pojem 
„posuzování“, nýbrž pojem „posouzení“. 
 

MV 407.  D K čl. I bodu 99 – k § 16: 
Slova „na internetu“ doporučujeme nahradit slovním spojením „na 
svých internetových stránkách“. Dojde tak k přesnému vymezení 
místa uveřejnění na internetu (slova „na internetu“ znamenají 
kdekoliv na internetu). 

Vysvětleno 
Zveřejněním „na internetu“ se rozumí 
zveřejněním v Informačním systému EIA a 
Informačním systému SEA, nikoli na 
internetových stránkách příslušného úřadu. 
Jedná se o dlouhodobě zavedenou a obecně 
známou praxi a v praxi formulace „na internetu“ 
nečiní potíže. 

MPO 408.  D V novelizačním bodě č. 99  

doporučujeme návětí „§ 16 zní:“ nahradit návětím „§ 16 včetně 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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nadpisu zní:“ 
MD 409.  Z K čl. I, bodu 99 (§ 16) 

Navrhované ustanovení povede k nejednoznačnému určení data, 
kdy došlo ke zveřejnění (zejména pokud dochází ke zveřejňování 
více dotčenými kraji). Navrhujeme proto, aby bylo v § 16 odst. 1 
stanoveno, že příslušný úřad uvedené položky zveřejňuje jak na 
internetu, tak na své úřední desce. V § 16 odst. 2 navrhujeme 
poslední větu upravit takto: „Za den zveřejnění se považuje den, kdy 
došlo ke zveřejnění podle odstavce 1 na úřední desce příslušného 
úřadu“. 

Vysvětleno 
Stejná úprava je v § 16 obsažena již dnes a 
nečiní v praxi potíže. V případě více dotčených 
krajů je rozhodujícím dnem den zveřejnění 
v posledním z nich. 
Příslušný úřad navíc většinu dokumentů na 
úřední desce ani nezveřejňuje. 

ÚV - KOM 410.  Z K čl. I bodu 99 návrhu (§ 16): 
Ustanovení je vykazováno jako implementační vůči čl. 10, čl. 6 odst. 
5 a čl. 4 odst. 3 a 4 směrnice 2011/92/EU. Jako relevantní se nám 
však jeví čl. 6 odst. 2, případně odst. 3 uvedené směrnice. 
Požadujeme vysvětlit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Vzhledem k čl. 10 je implementačním § 16 odst. 
3 – čl. 10 hovoří o zachovávání obchodního a 
služebního tajemství, včetně duševního 
vlastnictví a ochrany veřejného zájmu, § 16 odst. 
3 uvádí, že ze zveřejňovaných dokumentů a 
informací se vypouštějí údaje, které nelze podle 
zvláštních právních předpisů zveřejňovat a 
obsahuje odkaz na právní předpisy upravující 
obchodní tajemství a duševní vlastnictví a dále 
také na trestní řád, zákon o ochraně osobních 
údajů a zákon o ochraně utajovaných 
skutečností. 
 
Vzhledem k čl. 6 odst. 5 je § 16 implementační, 
jelikož podle čl. 6 odst. 5 členské státy mají 
stanovit podrobné podmínky informování 
veřejnosti – což se děje mimo jiné v § 16. 
 
Čl. 4 odst. 3 a 4 budou z rozdílové tabulky 
vzhledem k § 16 odstraněny.    
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Co se týče čl. 6 odst. 2, implementačním 
k tomuto ustanovení není § 16, nýbrž § 9b, 
jelikož čl. 6 odst. 2 upravuje informování 
veřejnosti při povolování záměru, nikoliv při 
procesu EIA (což je upraveno právě v §16).  
 
Jako implementační k § 16 by však 
pravděpodobně měl být vykázán čl. 6 odst. 3, 
jelikož odkazuje na čl. 5, ke kterému jsou 
implementačními ustanovení o dokumentaci (§ 8 
a příloha č. 4). K tomu je nezbytné dodat, že 
srovnávací tabulka ke směrnici 2011/92/EU je 
vzhledem k čl. 5 nepřesná a bude nezbytné 
provést její úpravy. 

Praha 411.  Z K bodu 99 - § 16 
• K odstavci 1 

V návaznosti na novelizaci § 8 odst. 5 považujeme za nezbytné 
zveřejnit též sdělení, že posuzování bylo ukončeno. Dále je důležité 
informovat veřejnost, dotčenou veřejnost, dotčené orgány a dotčené 
územní samosprávné celky o vydání závazného stanoviska a jeho 
obsahu podle § 9a odst. 5. 
 Požadujeme proto na konci písmene l) nahradit tečku čárkou a 
doplnit písmena m) a n), která znějí: 
„m) sdělení o ukončení posuzování podle § 8 odst. 5, 
  n) závazné stanovisko podle § 9a odst. 5.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
K ukončení procesu EIA bude docházet stejně, 
jako tomu bylo dosud (na základě § 23 odst. 2), 
a to úkonem podle části čtvrté správního řádu 
(sdělením) – informace o ukončení bude rovněž 
v IS EIA zveřejněna. Toto bude výslovně 
doplněno do § 16 odst. 1 ZPV jako nové 
písmeno m). 
Co se týče závazného stanoviska coherence 
stamp, v IS EIA se zveřejňují pouze dokumenty 
související s procesem EIA. Závazné stanovisko 
coherence stamp je určeno pro navazující řízení, 
která se často týkají pouze určité části záměru a 
kterých je tudíž velké množství. Jelikož se v IS 
EIA nezveřejňuje dokumentace pro navazující 
řízení ani další podklady pro navazující řízení, 
není důvodné zveřejňovat ani coherence stamp. 

Praha 412.  Z • K odstavci 2 Vysvětleno 
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Ve větě první požadujeme slova „po dobu nejméně 15 dnů“ nahradit 
slovy „po dobu, po kterou trvá lhůta pro vyjádření k těmto 
dokumentům, nejméně však po dobu 15 dnů“.  
Lhůty pro vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů 
a dotčených územních samosprávných celků se navrhovaným 
zákonem mají prodloužit na 30 dní. Důvodem našeho návrhu je 
požadavek zajistit subjektům oprávněným k podání vyjádření, aby 
po celou dobu, kdy mohou toto vyjádření podat, byly informace o 
dokumentech zveřejněny na úředních deskách dotčených územních 
samosprávných celků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava byla zvážena. Vzhledem ke skutečnosti, 
že dokumenty podle § 16 odst. 1 ZPV a 
informace o nich jsou různé povahy (různé lhůty 
pro vyjádření, ne ke všem dokumentům a 
informacím se lze vyjádřit apod.), však není 
navrhovaná úprava považována za žádoucí. 
Stanovená lhůta 15 dnů je minimální lhůtou – 
dotčenému územnímu samosprávnému celku nic 
nebrání vyvěsit danou informaci nebo dokument 
po více jak 15 dnů. 

St kraj 413.  D § 16 odst. 1 písm. g) 
doplnit „závazné“ 
 
Odůvodnění: S novelou zákona je při posuzování vydáváno 
závazné stanovisko (správní řád). 
Obecná připomínka: V celém textu navrhujeme nahradit pojmovou 
zkratku „stanovisko“ „závazným stanoviskem“. 
 
Návrh znění: 
 
závazné stanovisko 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Legislativní zkratka je již ustálená a není žádoucí 
ji měnit. Změna by navíc vyžadovala opravu na 
mnoha místech. 

St kraj 414.  D § 16 odst. 2 
Nepřehledné znění, doporučujeme zvolit strukturu celého 
ustanovení § 16 podle platného zákona, neboť zejm. v odst. 2 jsou 
nepřehledně vymezeny povinnosti, ustanovení je zmatečné. 

Není připomínkou ve smyslu LPV 

St kraj 415.  Z § 16 odst. 2 
Informace uvedené v odst. 1 písm. e) o konání VP, není třeba 
vyvěšovat na dobu delší než do dne konání VP; zároveň 
požadujeme ponechat na povinnost 5 dní před konáním VP. 

Akceptováno částečně 
Ustanovení § 17 odst. 1 ZPV bude upraveno, a 
to tak, že lhůta bude činit 5 pracovních dnů před 
jeho konáním. 

MZV 416.  D K bodu  99 návrhu (§ 16 odstavec 2):  
MZV doporučuje doplnit závorku za písmenem „a” ve čtvrtém řádku 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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předmětného ustanovení. 
NBÚ 417.  D K bodu 99 – paragraf 16 má nadpis, což je nutné vyjádřit 

v novelizačním bodě. 
Akceptováno 
Bude upraveno. 

JM kraj 418.  Z K bodu 99. - § 16 odst. 3 – ochrana údajů - doporučujeme 
vypustit. Jsme toho názoru, že postupy podle zákona č. 100/2001 
Sb. jsou v principu veřejné a veškeré dokumenty pořizované v rámci 
posouzení jsou zveřejňovány bez jakýchkoli omezení. Oznamovatel 
a autorizované osoby s touto skutečností musí počítat při 
zpracování všech zveřejňovaných dokumentů. V okamžiku, kdy 
bude zveřejněno něco jiného, než co má k dispozici např. příslušný 
úřad, může to být oprávněně předmětem připomínek ze strany 
dotčených subjektů. Nové ustanovení není nijak okomentováno v 
důvodové zprávě. 

Vysvětleno 
Nejedná se o nové ustanovení, nýbrž o 
zachování stávajícího § 16 odst. 5 ZPV. 

§ 17  
ÚV ČR - 
VÚV 

419.  D K § 17 odst. 1: Povinnost svolat veřejné projednání by měla být i v 
případě nesouhlasu dotčených orgánů státní správy nebo 
samospráv. 

Vysvětleno 
Jedná se o „veřejné“ projednání, tedy především 
o projednání s veřejností. Proto je rozhodujícím 
kritériem, zda se jedná o souhlas ze strany 
veřejnosti. 

Lb kraj 420.  Z Bod 100 - §17 odst. 1 – navrhujeme znění věty první takto 
„Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li odůvodněné 
nesouhlasné vyjádření veřejnosti nebo dotčeného územně 
samosprávného celku.“ – zásadní připomínka 

Odůvodnění: 
 Dotčený územní samosprávný celek zastupuje zájmy veřejnosti. 

Vysvětleno 
Jedná se o „veřejné“ projednání, tedy především 
o projednání s veřejností. Proto je rozhodujícím 
kritériem, zda se jedná o souhlas ze strany 
veřejnosti. Dotčené územní samosprávné celky 
na rozdíl od veřejnosti disponují více právy 
(možnost účastenství v navazujících řízeních a 
související možnost dosáhnout soudního 
přezkumu navazujících rozhodnutí apod.). 

MSl kraj 
 

421.  Z K bodu 100 - § 17 odst. 1 
Toto ustanovení zní: „Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, 
obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k 
dokumentaci. Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný 

Vysvětleno 
Jedná se o „veřejné“ projednání, tedy především 
o projednání s veřejností. Proto je rozhodujícím 
kritériem, zda se jedná o souhlas ze strany 
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úřad podle § 16 a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním 
samosprávným celkům nejméně 10 dnů před jeho konáním.“ 
 
Pokud bude doručen odůvodněný nesouhlas dotčené veřejnosti, 
dotčeného správního orgánu nebo dotčené obce, která zastupuje 
zájmy občanů, pak veřejné projednání být nemusí?  
 
I když důvodová zpráva tvrdí opak, jedná se o změnu 
oproti dosavadnímu stavu, kdy v § 9 odst. 9 není uvedeno, od koho 
nesouhlasné vyjádření může být, avšak nyní je počítáno pouze 
s nesouhlasným vyjádřením veřejnosti. Pojem „veřejnost“ se 
dle našeho názoru neshoduje s pojmem „dotčená veřejnost“, když je 
zákon definuje samostatně, každopádně je problematické 
pod pojem veřejnost zahrnout dotčený správní orgán. Výkladové 
nejasnosti by mohlo odstranit vypuštění slova „veřejnosti“ 
z navrhovaného znění § 17 odst. 1 věty první. 

veřejnosti. Pojem „veřejnost“ je širší množina než 
„dotčená veřejnost“ (ta je její podmnožinou), 
proto v případě, že bude obdržen nesouhlas od 
dotčené veřejnosti, pak bude rovněž veřejné 
projednání nařízeno. O nesouhlasných 
vyjádřeních dotčených orgánů a dotčených 
územních samosprávných celků to neplatí.  

Praha 422.  Z K bodu 100 - § 17 odst. 1 
Požadujeme ve větě první vypustit slovo „veřejnosti“. 
I nesouhlasné vyjádření jiných subjektů než veřejnosti (jmenovitě 
dotčených správních orgánů a územních samosprávných celků) má 
být důvodem pro konání veřejného projednání. Proto je vhodné 
zachovat současný stav, kdy se veřejné projednání koná, obdrží-li 
úřad jakékoliv odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.   
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o „veřejné“ projednání, tedy především 
o projednání s veřejností. Proto je rozhodujícím 
kritériem, zda se jedná o souhlas ze strany 
veřejnosti.  

St kraj 423.  Z § 17 odst. 1 
Požadujeme ponechat termín rozeslání informace nejméně 5 dnů 
před konáním VP (namísto 10). 
 
Odůvodnění: Podle dosavadní praxe bude mít příslušný úřad 
nedostatek času k zajištění a organizaci veřejného projednání a 
zároveň ke zveřejnění informace o VP v dostatečném předstihu. 
 

Akceptováno jinak 
Lhůta byla změněna na základě vypuštění 
možnosti vyjadřovat se k posudku a skutečnosti, 
že k vyjádřením zaslaným po stanovené lhůtě se 
již nepřihlíží, a opožděně podané vyjádření tak 
nemůže být důvodem pro nařízení veřejného 
projednání. 
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Návrh znění: 
 
Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li 
odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. 
Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle 
§ 16 a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním 
samosprávným celkům nejméně 10 5 dnů před jeho konáním. 

Ustanovení bude upraveno, a to tak, že lhůta 
bude činit 5 pracovních dnů před jeho konáním. 

St kraj 424.  Z § 17 odst. 2 
Souvisí s připomínkou k § 9 - navrhovaná změna představuje 
nedostatečnou lhůtu, požadujeme prodloužit, např. s ohledem na 
stanovení lhůty autorizované osoby pro zpracování posudku.  
Zpracovatel posudku nemá dostatek času pro seznámení se s 
podklady a přípravou na veřejné projednání. Příslušný úřad navíc 
nemá dostatek času na zpracování smlouvy, zajištění a organizaci 
VP atd. 
 
Návrh znění: 
 
Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se nařízené veřejné 
projednání konalo nejpozději 530 dnů po uplynutí lhůty pro 
vyjádření k posudku dokumentaci. 

Vysvětleno 
Dokumentace EIA bude zpravidla předána 
zpracovateli posudku již během lhůty pro 
vyjádření k dokumentaci EIA, která činí 30 dnů. 
Veřejné projednání se pak bude konat nejpozději 
30 dnů po uplynutí této lhůty, tj. nejpozději 60 
dnů od zveřejnění dokumentace EIA. 
Domníváme se, že těchto 30 – 60 dnů je 
dostatečná doba pro to, aby se zpracovatel 
posudku seznámil s dokumentací EIA a 
připomínkami k ní vznesenými, v řadě případů je 
dobře možné, že v době veřejného projednání již 
bude mít posudek zpracován, neboť zákon 
jednak nově umožňuje stanovit lhůtu pro 
zpracování posudku v délce kratší, než je 
maximální zákonem stanovená doba, a jednak 
bude zpracovateli posudku dokumentace EIA 
předána ještě před uplynutím lhůty pro vyjádření 
k dokumentaci EIA. 

MV 425.  D Nad rámec návrhu – k § 17 odst. 3:  
Na základě navržených změn má být nově posudek vyloučen 
z veřejného projednávání, proto se domníváme, že ukončení 
veřejného projednávání v případě neúčasti zpracovatele posudku již 
není důvodné. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Ačkoli nebude posudek předmětem vyjádření, je 
účast zpracovatele posudku jakožto odborníka, 
který se zabývá objektivním posouzením 
dokumentace EIA, i nadále žádoucí. Bude na 
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uvážení příslušného úřadu, zda v případě jeho 
nepřítomnosti veřejné projednání ukončí. 

Praha 426.  Z Nad rámec návrhu - § 17 odst. 5 
      Požadujeme slova „závěry z“ nahradit slovy „informace o průběhu“.  

Na veřejném projednání se zpravidla žádné závěry nepřijímají. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Nejedná se o formalizované závěry, ale o závěry 
v obecném smyslu. Již stávající znění § 17 odst. 
5 ZPV hovoří o „závěrech“ z projednání. 

ÚV - KOM 427.  Z K § 19 odst. 5 (není předmětem novely): 
Je nutno počítat s tím, že občan EU, resp. o osoby, které měly nebo 
mají bydliště v jiném členském státě Evropské unie, nebo které byly 
státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, mohou 
při prokazování bezúhonnosti využít i speciální úpravy v zákoně 
o Rejstříku trestů (srov. zejm. § 16g odst. 2 a 3 zákona o Rejstříku 
trestů, do kterého se zapracovaly příslušná ustanovení předpisů 
EU). Podle těchto ustanovení může zejména občan jiného 
členského státu EU zažádat o výpis český Rejstřík trestů, který pak 
požádá „domovský“ členský stát této osoby o informace o jejích 
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících 
údajích. Domovský členský stát by přitom měl mít informace o všech 
trestných činech, kterých se jeho státní příslušník dopustil kdekoliv 
na území EU. Uvedené údaje zaslané do ČR jiným členským státem 
pak tvoří přílohu výpisu (§ 13 zákona o Rejstříku trestů). 
Vydávajícím orgánem je tudíž orgán český, byť z hlediska 
správnosti údajů funguje pouze jako orgán, který údaje z jiného 
členského státu předává. Nutno tuto variantu do návrhu doplnit. Pro 
inspiraci viz např. obdobná ustanovení v § 5 zákona č. 247/2014 
Sb., či § 85e odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Uvedený § 16g odst. 2 a 3 zákona o Rejstříku 
trestů odkazuje na § 11, § 11a a § 11aa, tedy 
obecnou úpravu vydávání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a mezi těmito ustanoveními 
existuje v rámci právní úpravy provázanost. 
Domníváme se proto, že není nezbytně nutné 
zasahovat do nenovelizovaného ustanovení, 
jelikož je podle našeho názoru možné dovodit 
použitelnost § 16g odst. 2 a 3 již ze samotného 
zákona o Rejstříku trestů. 
 

§ 17 odst. 5 
NBÚ 428.  D K bodu 102 – doplnit označení odstavce. Akceptováno 

Bude upraveno. 
ÚV ČR - 429.  D K § 17 odst. 5:  Doporučujeme zvážit zachovat povinnost pořizovat Akceptováno jinak 
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VÚV záznam z veřejného projednání. Ustanovení bude upraveno tak, aby pořizování 
zvukového záznamu bylo pouze fakultativní, tj. 
příslušný úřad jej bude moci (s ohledem na 
charakter záměru, obdržená vyjádření, počet 
osob z řad veřejnosti atd.) pořídit, avšak nebude 
tak povinen učinit vždy.  

Lb kraj 430.  Z Bod 102 - § 17 odst. 5 – navrhujeme ponechat původní text – 
zásadní připomínka 

Odůvodnění:  
Zejména zvukový záznam je mnohdy velmi důležitý při řešení 
možných stížností. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno tak, aby pořizování 
zvukového záznamu bylo pouze fakultativní, tj. 
příslušný úřad jej bude moci (s ohledem na 
charakter záměru, obdržená vyjádření, počet 
osob z řad veřejnosti atd.) pořídit, avšak nebude 
tak povinen učinit vždy.  

Praha 431.  Z K bodu 102 - § 17 odst. 5 
Požadujeme zachovat povinnost pořizovat záznam z veřejného 
projednání, případně alespoň ponechat možnost pořídit zvukový 
záznam.  
Zvukový záznam v praxi velmi využíváme. Máme obavy, že 
navrhovaná změna by nám pořizování zvukového záznamu zcela 
znemožnila. Vzhledem k tomu, že pořízení zvukového záznamu 
může být vnímáno jako zásah do práv osob účastnících se 
veřejného projednání, měla by možnost pořízení záznamu být 
v textu zákona výslovně upravena. Nadto upozorňujeme, že 
v důvodové zprávě vypuštění zmíněné povinnosti dokonce ani není 
zdůvodněno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno tak, aby pořizování 
zvukového záznamu bylo pouze fakultativní, tj. 
příslušný úřad jej bude moci (s ohledem na 
charakter záměru, obdržená vyjádření, počet 
osob z řad veřejnosti atd.) pořídit, avšak nebude 
tak povinen učinit vždy.  

St kraj 432.  Z § 17 odst. 5 
Ponechat původní znění - povinnost pořízení zvukového záznamu. 
Odůvodnění: Zvukový záznam zjednodušuje náročná řízení a je 
podporou zápisu atd. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude upraveno tak, aby pořizování 
zvukového záznamu bylo pouze fakultativní, tj. 
příslušný úřad jej bude moci (s ohledem na 
charakter záměru, obdržená vyjádření, počet 
osob z řad veřejnosti atd.) pořídit, avšak nebude 
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tak povinen učinit vždy.  
§ 18 odst. 3 
MSP 433.  D K čl. I, bodu 104, § 18 odst. 3 

Z ustanovení § 18 odst. 3 návrhu zákona mj. vyplývá, že 
zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna 
stanovená podle občanského zákoníku a dále, že tuto odměnu lze 
ponížit o finanční sankce vyplývající ze smlouvy. 
 
Věta první § 18 odst. 3 návrhu zákona je v části odkazující na 
občanský zákoník nadbytečná. (Již dřívější odkaz na obchodní 
zákoník byl bez normativního významu.) Je nepochybné,  
že vztah úřadu a zpracovatele posudku je vztahem 
soukromoprávním (k tomu srov. 33 Cdo 1167/2013), na nějž se 
i bez dalšího podpůrně použije úprava smlouvy  
o dílo (§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a 
obecná ustanovení o závazcích.  
 
Ponížení odměny o případné finanční sankce není vhodné 
formulovat jako kritérium pro určení výše odměny. Spíše je 
vhodnější stanovit, že „Po obdržení posudku splňujícího náležitosti 
podle tohoto zákona příslušný úřad zaplatí zpracovateli cenu díla po 
započtení svých případných pohledávek, které má za 
zpracovatelem z důvodu porušení jeho povinností.“. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme odkaz na občanský 
zákoník vypustit a přeformulovat větu o započtení případných 
pohledávek a vyplacení výsledné odměny. 

Akceptováno částečně 
Odkaz na občanský zákoník bude vypuštěn. 

JČ kraj 434.  Z K §18 odst.3 
Požadujeme doplnit: 
„ .... a vyúčtuje ji k úhradě oznamovateli, do 10 dnů po obdržení 
posudku....“ 

Vysvětleno 
Uhrazení odměny zpracovateli posudku a její 
vyúčtování k úhradě oznamovateli by mělo 
proběhnout co nejdříve. Není však nezbytné 
lhůtu do zákona uvádět, neboť lhůta pro 
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uhrazení odměny zpracovateli posudku vyplývá 
ze smlouvy; vyúčtování k úhradě oznamovateli 
pak proběhne zpravidla bezprostředně po 
zaplacení zpracovateli posudku.  

§ 19 odst. 1 
Úst kraj 435.   8. K bodu 106 - § 19 odst. 1 

Navrhujeme vkládaný text „§ 4 odst. 1 písm. a)“ rozšířit o text: „u 
záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5“. 
 
Po námi navržené úpravě § 19 odst. 1 zní: 
(1) Zpracovávat dokumentaci, posudek a vyhodnocení jsou 
oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „autorizace“). 
Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se 
může zavazovat k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud 
pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem 
autorizace. U záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a), u záměrů 
předkládaných podle § 6 odst. 5 a dále u ostatních záměrů, pokud 
se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část 
dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví 
zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 
Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví. 
 
Odůvodnění: 
§ 6 odst. 5 umožňuje oznamovateli, aby místo oznámení záměru 
předložil dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu také u záměrů a 
změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. b) a c). I u těchto dokumentací 
musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné 
zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 

Akceptováno 
Návrh novely bude upraven dle požadavku 
připomínkového místa. 
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Tato připomínka je zásadní. 
§ 19 odst. 2 
ÚV ČR - 
VÚV 

436.  Z Zásadní připomínka 
K § 19 odst. 2: Považujeme za nutné doplnit požadavek odborné 
kvality. 
 
Odůvodnění: 
Objektivita je při špatné odborné kvalitě posudku nedostatečné 
kritérium. 

Akceptováno 
Do ustanovení § 19 odst. 2 bude za slovo 
„objektivně“ doplněno slovo „odborně“. 

Praha 437.  Z K bodu 107 -  § 19 odst. 2 
Slova „objektivně a v plném rozsahu“ požadujeme nahradit slovy „na 
patřičné odborné úrovni, objektivně a v plném rozsahu, v souladu 
s účelem posuzování vlivů na životní prostředí (§ 1 odst. 3)“.  
Navrhované povinnosti jsou podle našeho názoru nedostatečné. 
Držitel autorizace musí dokumenty zpracovávat nejen objektivně a 
v plném rozsahu, ale také na patřičně odborné úrovni a v souladu 
s účelem posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud tak nečiní, 
měla by být i tato skutečnost důvodem odejmutí autorizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Do ustanovení § 19 odst. 2 bude za slovo 
„objektivně“ doplněno slovo „odborně“. 

MZe 438.  Z K bodu 107. (§ 19 odst. 2) 
Žádáme znění § 19, odst. 2 upravit nebo lépe definovat tak, aby 
bylo zřejmé, co se míní odbornými pokyny ministerstva. Případně 
tuto formulaci žádáme vypustit. 
 
Odůvodnění:  
 
Je nezbytné vyjasnění významu textu, zejména lze-li, dle § 19 odst. 
9, na základě porušení této povinnosti odejmout oprávnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Slova „odborné pokyny“ budou vypuštěna. 
 

MV 439.  D K čl. I bodu 107 – k § 19 odst. 2: 
Držitel autorizace by měl nově zpracovávat dokumenty v souladu 
s odbornými pokyny ministerstva, jimiž se dle důvodové zprávy 

Akceptováno jinak 
Slova „odborné pokyny“ budou vypuštěna. 
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rozumí aktuální metodické výklady. Nedomníváme se, že je 
navrhované výslovné zakotvení této povinnosti přínosné, neboť 
povaha a případná závaznost metodických pokynů je poněkud 
diskutabilní, navíc není jasné, zda jsou tyto pokyny držitelům 
autorizace běžně dostupné. Metodické pokyny by také neměly 
nahrazovat či rozšiřovat podmínky stanovené zákonem apod. 

MSP 440.  D K čl. I, bodu 107, § 19 odst. 2 
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že držitel autorizace je povinen 
zpracovávat dokumenty podle příloh tohoto zákona (objektivně a 
v plném rozsahu). Současně je nově navrhováno,  
že je držitel autorizace povinen potřebné dokumenty zpracovávat 
s dodržením stanovených náležitostí a odborných pokynů 
ministerstva. 
 
V prvé řadě je nutné ohradit se proti použitému termínu „odborný 
pokyn“, neboť tento pojem je značně neurčitý. Není zřejmé, zda to 
mohou být výhradně metodiky či zda lze pod pojem odborný pokyn 
zahrnout další akty, případně jaké. Mylná je dle našeho názoru 
představa, že by mohlo jít např. o faktický pokyn, a to s ohledem na 
jeho charakter. Faktický pokyn představuje správní úkon zákonem 
zmocněné jednotlivé úřední osoby, spočívající ve vyslovení zákazu 
nebo příkazu určitého jednání, který je jeho adresát povinen 
respektovat. Tento úkon není výsledkem žádného formálního řízení. 
K udílení faktických pokynů dochází typicky „v terénu“, mimo 
prostory vykonavatelů veřejné správy, a to zejména ústně, 
signalizace gestem nebo za pomoci nějakého technického zařízení. 
 
Dále je otázkou, zda zpracování dokumentace autorizovanou 
osobou může být považováno za výkon státní správy, na kterou by 
se případné metodiky mohly vztahovat. 
 

S ohledem na výše uvedené požadujeme slova „, s dodržením 

Akceptováno jinak 
Slova „odborné pokyny“ budou vypuštěna. 
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stanovených náležitostí a odborných pokynů ministerstva“ bez 
náhrady vypustit. 

ČBÚ 441.  Z K bodu 107 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 107 návrhu zákona slova „a 
odborných pokynů ministerstva“ zrušit. 

Odůvodnění: V rámci ustanovení § 19 odst. 2 dochází ke stanovení 
povinnosti autorizované osobě dodržovat „odborné pokyny“ 
Ministerstva životního prostředí. Zákon přitom takové „odborné 
pokyny“ nevyzuje ani blíže nespecifikuje jejich obsah, rozsah, 
případné opravné prostředky apod. Důvodová zpráva 
k předmětnému novelizačnímu bodu uvádí, že „odbornými pokyny“ 
jsou myšleny zejména aktuální metodické výklady. Je nutné 
upozornit, že výklady mohou být toliko metodickou pomocí 
k zajištění správné aplikace, nikoliv závazným stanovením 
povinností, které zasahují do práv osob. Podle názoru ČBÚ je 
navržená úprava v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Pokud chce 
MŽP zohlednit činnost autorizovaných osob, lze danou otázku řešit 
v rámci novelizačního bodu 108, tj. v § 19 odst. 3 stanovit jako 
podmínky pro prodloužení autorizace objektivitu a správnost jeho 
dosavadní činnosti (tu posoudí při prodlužování platnosti autorizace, 
možnost opravného prostředku proti takovému posouzení zůstane 
zachována). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Slova „odborné pokyny“ budou vypuštěna. 

MSl kraj 442.  Z K bodu 107 - § 19 
Navrhujeme nevkládat nové ustanovení odstavce 2: „(2) Držitel 
autorizace je povinen zpracovávat dokumenty podle příloh č. 3, 3a, 
4, 5, 7 a 9 k tomuto zákonu objektivně a v plném rozsahu, s 
dodržením stanovených náležitostí a odborných pokynů 
ministerstva.“ ve vazbě na nové ustanovení odstavce 9: „(9) 
Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která… … závažným 
způsobem porušila tento zákon. Porušením zákona závažným 
způsobem se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně 

Akceptováno jinak 
Slova „odborné pokyny“ budou vypuštěna. 
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dvakrát v průběhu posledních 3 let porušila povinnosti podle 
odstavce 2.“ 
 
Odůvodnění: 
Navržená sankce je nepřiměřená „provinění“ držitele autorizace. 
Odebrání, resp. neprodloužení autorizace by se mělo týkat pouze 
porušení zákona. Nelze souhlasit s takto tvrdou sankcí za porušení 
de facto metodického postupu, který je obsažen v přílohách zákona, 
a už vůbec ne za porušení „stanovených náležitostí a odborných 
pokynů ministerstva“. To by činilo autorizovanou osobu existenčně 
závislou na libovůli ministerstva. Takový postup by bylo možno 
označit za protiústavní. 

Kraj Vys 443.  Z Připomínka k Čl. I bodu 107: 
Navrhujeme v § 19 odst. 2 slovo „odborných“ nahradit slovem 
„metodických“. 
Pravděpodobně je nadbytečné zdůrazňovat povinnost dodržovat 
stanovené náležitosti – zákon je třeba dodržovat i bez takových 
apelů. Odborné pokyny ministerstva by ale mohly znamenat zásah 
ministerstva do konkrétních kauz, přitom jsou odbornými pokyny 
patrně míněny pokyny obecné – metodické. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
Slova „odborné pokyny“ budou vypuštěna. 

§ 19 odst. 3 
MPO 444.  Z K § 19 odst. 3 

Požadujeme upravit předmětné a případná další ustanovení tak, aby 
autorizované osoby, které jsou v oboru životního prostředí aktivní a 
např. dlouhodobě zpracovávají oznámení, dokumentace či posudku, 
nemusely vždy absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. 
Přezkoušení uplatnit pouze u autorizovaných osob, které nepracují 
kvalitně. 
 
Odůvodnění: 
Nepovažujeme za účelné, aby praktikující autorizované osoby 

Akceptováno částečně 
Vyhláškou budou stanoveny požadavky na 
zkoušku odborné způsobilosti, které budou 
formulovány odlišně v případě nových žadatelů o 
autorizaci (přísnější požadavky) a v případě 
přezkušování autorizovaných osob (vypuštění 
písemné části zkoušky, zaměření na oblast, na 
kterou se autorizovaná osoba specializuje). 
 
Teze: 
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postupovaly přezkušování. Pokud chybují, je možné jim autorizaci 
odejmout podle navrhovaných upravených ustanovení, a to zřejmě 
efektivněji než v současnosti. Přezkušování je účelné pouze tehdy, 
pokud jsou mimo obor a není tak zajištěno, že sledují aktuální vývoj 
v legislativě životního prostředí. Navíc opakované přezkušování 
každých 5 let cca 450 autorizovaných osob je značnou zátěží pro 
příslušný úřad, MŽP a pro výdaje ze státního rozpočtu na organizaci 
zkoušek a placení členů zkušebních komisí. 
Tato připomínka je zásadní. 

S ohledem na navrhované úpravy § 19 (zejm. 
nově navrhované přezkušování autorizovaných 
osob v období před prodloužením platnosti jejich 
autorizace) včetně úpravy zmocňovacího 
ustanovení, budou v § 1 vyhlášky MŽP č. 
457/2001 Sb. nově upravena pravidla průběhu 
zkoušky odborné způsobilosti, a to odlišně pro 
žadatele o udělení autorizace a odlišně pro 
žadatele, kteří již autorizací disponují a chystají 
se žádat o prodloužení její platnosti. V tomto 
smyslu bude upravena i příloha č. 1 k této 
vyhlášce (zkušební řád). Předpokládá se, že 
žadatelé o prodloužení autorizace budou 
zproštěni písemné části zkoušky, přičemž ústní 
zkouška se tak jako při stávající právní úpravě 
zaměří na znalosti v oblasti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, územního plánování a 
stavebního řádu, přírodních a technických věd z 
hlediska vlivů činností na životní prostředí a na 
znalost postupů zpracování dokumentů 
pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na 
životní prostředí, nicméně nově budou tyto 
znalosti prověřovány ve vazbě na některý z typů 
záměrů nebo koncepcí, kterými se žadatel o 
prodloužení autorizace v rámci své dosavadní 
praxe odborně zabýval. 

SPČR 445.  Z K § 19 odst. 3 
Požadujeme upravit předmětné a případná další ustanovení tak, aby 
autorizované osoby, které jsou v oboru životního prostředí aktivní a 
např. dlouhodobě zpracovávají oznámení, dokumentace či posudku, 
nemusely vždy absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. 
 

Akceptováno částečně 
Vyhláškou budou stanoveny požadavky na 
zkoušku odborné způsobilosti, které budou 
formulovány odlišně v případě nových žadatelů o 
autorizaci (přísnější požadavky) a v případě 
přezkušování autorizovaných osob (vypuštění 
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Odůvodnění: 
Nepovažujeme za účelné, aby praktikující autorizované osoby 
postupovaly přezkušování. Pokud chybují, je možné jim autorizaci 
odejmout podle navrhovaných upravených ustanovení, a to zřejmě 
efektivněji než v současnosti. Přezkušování je účelné pouze tehdy, 
pokud jsou mimo obor a není tak zajištěno, že sledují aktuální vývoj 
v legislativě životního prostředí. 

písemné části zkoušky, zaměření na oblast, na 
kterou se autorizovaná osoba specializuje). 
 
Teze: 
S ohledem na navrhované úpravy § 19 (zejm. 
nově navrhované přezkušování autorizovaných 
osob v období před prodloužením platnosti jejich 
autorizace) včetně úpravy zmocňovacího 
ustanovení, budou v § 1 vyhlášky MŽP č. 
457/2001 Sb. nově upravena pravidla průběhu 
zkoušky odborné způsobilosti, a to odlišně pro 
žadatele o udělení autorizace a odlišně pro 
žadatele, kteří již autorizací disponují a chystají 
se žádat o prodloužení její platnosti. V tomto 
smyslu bude upravena i příloha č. 1 k této 
vyhlášce (zkušební řád). Předpokládá se, že 
žadatelé o prodloužení autorizace budou 
zproštěni písemné části zkoušky, přičemž ústní 
zkouška se tak jako při stávající právní úpravě 
zaměří na znalosti v oblasti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, územního plánování a 
stavebního řádu, přírodních a technických věd z 
hlediska vlivů činností na životní prostředí a na 
znalost postupů zpracování dokumentů 
pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na 
životní prostředí, nicméně nově budou tyto 
znalosti prověřovány ve vazbě na některý z typů 
záměrů nebo koncepcí, kterými se žadatel o 
prodloužení autorizace v rámci své dosavadní 
praxe odborně zabýval. 

HK ČR 446.  Z Připomínka k § 19 odst. 3 

Požadujeme upravit předmětné a případná další ustanovení tak, aby 

Akceptováno částečně 
Vyhláškou budou stanoveny požadavky na 
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autorizované osoby, které jsou v oboru životního prostředí aktivní a 
např. dlouhodobě zpracovávají oznámení, dokumentace či posudku, 
nemusely vždy absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za účelné, aby praktikující autorizované osoby 
podstupovaly přezkušování. Pokud chybují, je možné jim autorizaci 
odejmout podle navrhovaných upravených ustanovení, a to zřejmě 
efektivněji než v současnosti. Přezkušování je účelné pouze tehdy, 
pokud jsou mimo obor a není tak zajištěno, že sledují aktuální vývoj 
v legislativě životního prostředí. 

zkoušku odborné způsobilosti, které budou 
formulovány odlišně v případě nových žadatelů o 
autorizaci (přísnější požadavky) a v případě 
přezkušování autorizovaných osob (vypuštění 
písemné části zkoušky, zaměření na oblast, na 
kterou se autorizovaná osoba specializuje). 
 
Teze: 
S ohledem na navrhované úpravy § 19 (zejm. 
nově navrhované přezkušování autorizovaných 
osob v období před prodloužením platnosti jejich 
autorizace) včetně úpravy zmocňovacího 
ustanovení, budou v § 1 vyhlášky MŽP č. 
457/2001 Sb. nově upravena pravidla průběhu 
zkoušky odborné způsobilosti, a to odlišně pro 
žadatele o udělení autorizace a odlišně pro 
žadatele, kteří již autorizací disponují a chystají 
se žádat o prodloužení její platnosti. V tomto 
smyslu bude upravena i příloha č. 1 k této 
vyhlášce (zkušební řád). Předpokládá se, že 
žadatelé o prodloužení autorizace budou 
zproštěni písemné části zkoušky, přičemž ústní 
zkouška se tak jako při stávající právní úpravě 
zaměří na znalosti v oblasti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, územního plánování a 
stavebního řádu, přírodních a technických věd z 
hlediska vlivů činností na životní prostředí a na 
znalost postupů zpracování dokumentů 
pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na 
životní prostředí, nicméně nově budou tyto 
znalosti prověřovány ve vazbě na některý z typů 
záměrů nebo koncepcí, kterými se žadatel o 
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prodloužení autorizace v rámci své dosavadní 
praxe odborně zabýval. 

ČKA 447.  Z K § 19 odst. 3 
Požadujeme upravit toto a případná další ustanovení tak, aby 
autorizované osoby, které jsou v oboru životního prostředí aktivní a 
např. dlouhodobě zpracovávají oznámení, dokumentace či posudku, 
nemusely vždy absolvovat zkoušku odborné způsobilosti v případě 
prodloužení autorizace. 

Odůvodnění: Považujeme za neúčelné, aby autorizované osoby 
podstupovaly přezkušování v případě prodlužování autorizace, 
pokud zpracovávají aktivně posudky. Další přezkušování je účelné 
pouze tehdy, pokud po dobu platnosti autorizace se zpracování 
posudků nevěnují a není tak zajištěno, že sledují aktuální vývoj 
v legislativě životního prostředí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Vyhláškou budou stanoveny požadavky na 
zkoušku odborné způsobilosti, které budou 
formulovány odlišně v případě nových žadatelů o 
autorizaci (přísnější požadavky) a v případě 
přezkušování autorizovaných osob (vypuštění 
písemné části zkoušky, zaměření na oblast, na 
kterou se autorizovaná osoba specializuje). 
 
Teze: 
S ohledem na navrhované úpravy § 19 (zejm. 
nově navrhované přezkušování autorizovaných 
osob v období před prodloužením platnosti jejich 
autorizace) včetně úpravy zmocňovacího 
ustanovení, budou v § 1 vyhlášky MŽP č. 
457/2001 Sb. nově upravena pravidla průběhu 
zkoušky odborné způsobilosti, a to odlišně pro 
žadatele o udělení autorizace a odlišně pro 
žadatele, kteří již autorizací disponují a chystají 
se žádat o prodloužení její platnosti. V tomto 
smyslu bude upravena i příloha č. 1 k této 
vyhlášce (zkušební řád). Předpokládá se, že 
žadatelé o prodloužení autorizace budou 
zproštěni písemné části zkoušky, přičemž ústní 
zkouška se tak jako při stávající právní úpravě 
zaměří na znalosti v oblasti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, územního plánování a 
stavebního řádu, přírodních a technických věd z 
hlediska vlivů činností na životní prostředí a na 
znalost postupů zpracování dokumentů 
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pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na 
životní prostředí, nicméně nově budou tyto 
znalosti prověřovány ve vazbě na některý z typů 
záměrů nebo koncepcí, kterými se žadatel o 
prodloužení autorizace v rámci své dosavadní 
praxe odborně zabýval. 

§ 19 odst. 4 
MPO 448.  D K § 19 odst. 4 písm. b) 

Navrhujeme aby podmínka pro prokazování odborné způsobilosti 
uvedená v bodě b)  byla formulována v původním znění.…dokladem 
o vykonané zkoušce odborné způsobilosti. vykonané nejdříve 2 roky 
před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a 
nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení 
autorizace  
Odůvodnění: Nově specifikované povinnosti nám připadají 
nadbytečné vzhledem k tomu, že autorizace a tedy i odbornost 
je v kompetenci MŽP a databáze autorizovaných osob včetně 
jejich autorizace je veřejně přístupným dokumentem na webu 
MŽP. 

Vysvětleno 
Cílem ustanovení je stanovit, aby zkouška 
odborné způsobilosti byla nejen vykonaná, ale 
aby byla vykonaná nejdříve 2 roky před podáním 
žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace. 
Souvisí to s novým požadavkem opakovaného 
přezkušování, tj. aby se autorizovaná osoba 
prokazovala vždy „nově“ složenou zkouškou 
odborné způsobilosti, a průběžně tak před 
každým prodloužením platnosti autorizace 
opakovaně prokazovala, že je i nadále odborně 
způsobilá. 

ÚV - KOM 449.  Z K čl. I bodu 110 návrhu [§ 19 odst. 4 písm. b)]: 
Je nutno vyjasnit, co přesně je předmětem zkoušky odborné 
způsobilosti, resp. jak bude nakládáno s držitelem dokladu o 
odborné způsobilosti, který tento doklad získal v jiném členském 
státě EU. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Na příslušníky jiných členských států dopadá 
stejně jako dosud ustanovení § 19 odst. 15 ZPV. 

§ 19 odst. 9 
Lb kraj 450.  Z Bod 113 - §19 odst. 9 – navrhujeme větu za písmenem b) upravit 

takto:  „Porušením zákona závažným způsobem se rozumí 
zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu 
posledních 5 let porušila povinnosti dle odstavce 2“ – zásadní 

Vysvětleno 
V návrhu je uvedena lhůta 3 roky, nikoliv 2, jak je 
zmíněno v odůvodnění připomínky. Lhůta 3 let 
byla zvolena tak, aby bylo zřejmé, že intenzita, 
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připomínka 

Odůvodnění:  
Je možné, že za období 2 let daná osoba ani víc, než 2 
dokumentace/posudky nezpracuje, proto navrhujeme prodloužit 
dobu na 5 let. 

s jakou se autorizovaná osoba dopouští 
porušování zákona, byla významná. Kdo poruší 
zákon dvakrát za 5 let, určitě „neškodí“ tolik, jako 
ten, kdo poruší zákon dvakrát za 3 roky. Zároveň 
se předpokládá, že případné porušení zákona 
bude nejčastěji souviset s odborností dané 
autorizované osoby; autorizovaná osoba bude 
muset svoji odbornost opakovaně prokazovat u 
zkoušek. 

Lb kraj 451.  Z A dále navrhujeme do § 19 odst. 9 doplnit písmeno c) – zásadní 
připomínka  
c) – „Porušením zákona závažným způsobem danou osobou se 
dále rozumí, pokud v období posledních 5 let: 

1) bylo nejméně 2 x odvolacím orgánem zrušeno rozhodnutí 
podle § 7 odst. 6 zákona, které bylo vydáno na základě 
oznámení zpracovaného danou osobou se závěrem, že vlivy 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví nejsou významné, 
pokud chybné závěry oznámení byly podstatné pro závěr 
zjišťovacího řízení, 
 
2) nebo soud alespoň 1x zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu, 
které potvrdilo platnost rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona, 
které bylo vydáno na základě oznámení zpracovaného danou 
osobou se závěrem, že vlivy záměru na životní prostředí a 
veřejné zdraví nejsou významné, pokud chybné závěry 
oznámení byly podstatné pro závěr zjišťovacího řízení, 
 
3) nebo bylo nejméně 2 x odvolacím orgánem zrušeno 
rozhodnutí na základě odvolání směřujícího proti souhlasnému 
závaznému stanovisku podle § 9a, které bylo vydáno na 
základě dokumentace nebo posudku zpracovaného danou 
osobou se závěrem, že vlivy záměru na životní prostředí a 

Vysvětleno 
Byť rozumíme motivaci k navrhované úpravě, 
nelze připomínku akceptovat. Navrhované 
výsledky správních nebo soudních řízení lze 
v řízení o odnětí autorizace použít jako důkaz, že 
autorizovaná osoba porušila povinnosti uvedené 
v odstavci 2, pokud odvolací orgán nebo soud 
v odůvodnění svého rozhodnutí takové porušené 
shledá a uvede jako důvod svého postupu. 
Takový postup návrh předložený do MPŘ 
nevylučuje. Rozhodně však nelze tvrdit, že 
veškerá zrušení závěrů zjišťovacího řízení nebo 
rozhodnutí vydaných v navazujících řízeních jsou 
vždy způsobena chybou obsaženou v závěru 
zjišťovacího řízení nebo ve stanovisku EIA, která 
měla svůj původ v nekvalitní práci autorizované 
osoby. Rozhodně existují i jiné důvody, než jen 
chyby autorizovaných osob, pro které mohou být 
závěry zjišťovacích řízení nebo rozhodnutí 
v navazujících řízeních rušeny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



veřejné zdraví nejsou významné, pokud chybné závěry 
dokumentace nebo posudku byly podstatné pro vydání 
souhlasného stanoviska, 
 
4) nebo soud zrušil alespoň 1 x rozhodnutí odvolacího orgánu, 
které potvrdilo platnost rozhodnutí vydaného na základě 
souhlasného závazného stanoviska podle § 9a, které bylo 
vydáno na základě dokumentace nebo posudku zpracovaného 
danou osobou se závěrem, že vlivy záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví nejsou významné, pokud chybné závěry 
dokumentace nebo posudku byly podstatné pro vydání 
souhlasného závazného stanoviska podle § 9a.“ 

 
Odůvodnění:  
Novelou navržené znění nepředkládá nezpochybnitelné případy 
porušení zákona závažným způsobem, neboť v řízení o odnětí 
autorizace bude v praxi obtížné prokázat porušení § 19 odst. 2. 
Navrhujeme změnu ve smyslu jasného vyjmenování případů, kdy 
závažná pochybení při zpracování oznámení, dokumentace, nebo 
posudku byla prokázaná těžko zpochybnitelnou autoritou. Vyšší 
míra zpochybnitelnosti u odvolacího orgánu je kompenzována 
nutností dvojího naplnění skutkové podstaty během 5 let. Naopak 
soudní rozhodnutí je natolik významné a nezpochybnitelné, že jeden 
takový případ je dostatečným důvodem pro odejmutí autorizace. 

Praha 452.  Z K bodu 113  - § 19 odst. 9 
V písmeni b) požadujeme vypustit slova „v průběhu posledních 3 
let“. I dvojí porušení povinností podle § 19 odst. 2 v průběhu delšího 
časového období by mělo být důvodem odejmutí autorizace. 
Možnost požádat o novou pak bude za 5 či 7 let. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Lhůta 3 let byla zvolena tak, aby bylo zřejmé, že 
intenzita, s jakou se autorizovaná osoba 
dopouští porušování zákona, byla významná. 
Kdo poruší zákon dvakrát za 5 let, určitě 
„neškodí“ tolik, jako ten, kdo poruší zákon 
dvakrát za 3 roky. Zároveň se předpokládá, že 
případné porušení zákona bude nejčastěji 
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souviset s odborností dané autorizované osoby; 
autorizovaná osoba bude muset svoji odbornost 
opakovaně prokazovat u zkoušek. 

§ 19 odst. 14 
MZe 453.  Z K bodu 117. (§ 19 odst. 14) 

Návrh avizovaného prováděcího předpisu není k dispozici, proto 
nelze navrhovanou změnu relevantně posoudit. Požadujeme 
předložit návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo životního prostředí 
stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušek odborné 
způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Teze prováděcího předpisu budou v souladu s čl. 
10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády připojeny 
k materiálu předkládaného k projednání vládě a 
Legislativní radě vlády. 

MSP 454.  Z K bodu 117., § 19 odst. 14, větě první: Máme pochybnosti o tom, 
jakým způsobem je navrhováno zmocnění ke stanovení „rozsahu“ 
vzdělávání. Slovo „rozsah“ považujeme v dané souvislosti za příliš 
obecné. Ani z Důvodové zprávy není zřejmé, co by mělo být 
obsahem prováděcího předpisu. Pokud by předkladatel chtěl 
stanovit např. potřebný počet hodin nějakých konkrétních předmětů, 
pak je zmocnění v pořádku, ale pokud by chtěl stanovit např. 
požadovaný stupeň vzdělání (střední vzdělání, střední vzdělání 
s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší 
odborné vzdělání atd.) pak je nezbytné zmocnění upravit a užít 
výrazu „stupeň“. Žádáme upravit. 

Vysvětleno 
Rozsah se vztahuje k věcnému zaměření studia, 
tj. k oborům, jejichž studiem dosáhl žadatel o 
udělení autorizace potřebného vzdělání. Stupeň 
požadovaného vzdělání (tj. magisterský) je již 
uveden v zákoně (viz. § 19 odst. 4 písm. a) 
ZPV). Obdobnou úpravu lze nalézt i v zákoně o 
ochraně přírody a krajiny. 

Pozn. pod čarou č. 8 
MPO 455.  D V novelizačním bodě č. 116  

doporučujeme za označením poznámky pod čarou 8 vložit 
kulatou závorku. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

§ 21 
St kraj 456.  D § 21 písm. m) 

Opravit „§ 7 odst. 6“ na „§ 7 odst. 8“ a vypustit „§ 9a odst. 3“, neboť 
není uvedena možnost žaloby, resp. proti závaznému stanovisku 
nelze podat přímo žalobu. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Odkaz na § 7 odst. 6 ZPV odpovídá navrženému 
znění, neboť správně odkazuje na negativní 
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Návrh znění: 
 
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 
možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 
6 8 nebo podle § 9a odst. 3. 

závěr zjišťovacího řízení vydávaný formou 
rozhodnutí. Domáhat se zrušení stanoviska EIA 
lze (byť ne samostatně), a to prostřednictvím 
žaloby proti navazujícímu rozhodnutí, pro něž 
bude podkladem – tato skutečnost je součástí 
informací o možnostech soudního přezkumu 
podle § 21 písm. m) ZPV. 

§ 22 
Praha 457.  D K bodu 123 - § 22 písm. a) 

Za slova „§ 4 odst. 1 písm. d) a e) a” doporučujeme vložit slovo 
„dále”, aby bylo zcela jednoznačné, že slova „pokud k těmto 
záměrům vydaly stanovisko“ se vztahují pouze ke změnám záměrů 
v § 4 odst. 1 písm. f). 

Vysvětleno 
Doplnění není nezbytné, výčet je jednoznačný. 
Předposlední položkou výčtu jsou „záměry 
uvedené v § 4 odst. 1 písm. d) a e)“ a je tudíž 
jednoznačné, že dovětek se vztahuje pouze 
k poslední položce výčtu, tj. změnám záměrů 
podle § 4 odst. 1 písm. f). 

St kraj 458.  D § 22 písm. d) 
Vypustit povinnost, neboť se dubluje v § 21 odst. k). V praxi 
vykonává MŽP, resp. CENIA i pro krajské úřady. 
 
Návrh znění: 
 
d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich 
zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za 
předchozí kalendářní rok, 

Akceptováno jinak 
Bude upraveno. Povinnost bude rovněž 
vypuštěna z § 21 písm. k) ZPV. 

Lb kraj 459.  Z § 22 písm. d) – navrhujeme zrušit, nevidíme důvod zveřejnění na 
úřední desce příslušného úřadu, když je vše veřejně přístupné na 
portálu Cenia, ze kterého předpokládáme automatizované 
statistické vyhodnocování – zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 
Bude upraveno. Povinnost bude rovněž 
vypuštěna z § 21 písm. k) ZPV. 

§ 22a 
MZV 460.  D K bodu 126 návrhu (§ 22a):  

MZV doporučuje formulovat text odstavce 1 neutrálně, např. 
„Přestupku se dopustí ten, kdo umístí nebo...“). 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 
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Odůvodnění: 
Oznamovatel je definován jako „ten, kdo hodlá provést záměr“; 
nelze ovšem vyloučit, že záměr bude provádět jiný subjekt, než ten, 
který ho oznámil (a hodlal provést). 

MD 461.  Z K čl. I, bodu 126 (§ 22a) 
Požadujeme vypuštění nově vkládaného § 22a. Aplikace tohoto 
ustanovení by vedla ke dvojímu trestání téhož protiprávního jednání, 
resp. k výkladovým problémům. Porušení podmínek zahrnutých do 
rozhodnutí v navazujícím řízení (typicky do stavebního povolení), je 
přestupkem (správním deliktem) podle stavebního zákona. Jako 
neúměrná se jeví výše sankce, kterou by podle vkládaného 
ustanovení bylo možné uložit, a i to i ve vztahu k porušení jiných 
podmínek, které by bylo trestáno podle stavebního zákona. 
Problematická může být i skutečnost, že skutková podstata 
navrženého přestupku dopadá pouze na oznamovatele. 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 

KZPS 462.  D Jsme přesvědčeni, že sankce zde zaváděné jsou duplicitní ve 
vztahu k sankcím podle stavebního zákona. Taková právní 
úprava je protiústavní – osoba může být za jeden skutek potrestána 
pouze jednou.  
 
Ustanovení navrhujeme odstranit. 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 

MMR 463.  Z K bodu 126 - § 22a    
Požadujeme vypuštění tohoto nově navrhovaného ustanovení pro 
jeho nadbytečnost (minimálně ve vztahu ke stavebnímu zákonu) a 
z důvodu výkladových problému, které by vznikly při jeho přijetí. 
Sankcionování umístění nebo provedení záměru v rozporu 
s podmínkami stanoviska, které byly zahrnuty do rozhodnutí, je 
stavebním zákonem upraveno. Provedení stavby nebo činnosti 
v rozporu rozhodnutími podle stavebního zákona je správním 
deliktem, resp. podle návrhu zákona o přestupcích bude 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 
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přestupkem. 

Tato připomínka je zásadní 
NSS 464.  Z K novelizačnímu bodu 126 (§ 22a)  

Jakkoliv se jedná o požadavek revidované směrnice, otázkou 
zůstává způsob jeho transpozice do českého právního řádu. 

V případě spáchání přestupku podle odst. 1 půjde prakticky vždy o 
souběh s přestupkem podle některého ze zákonů, upravujících 
navazující řízení. To musí nalézt svůj odraz prakticky v celém řízení 
o tomto přestupku a ve všech částech rozhodnutí o přestupku. 
Specifickým důsledkem bude výše trestu, uložená dle § 41 nového 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V důsledku 
zásady ne bis in idem však bude zmařen účel tohoto zákona i 
revidované směrnice, pokud příslušný orgán výše uvedený postup 
nezvolí. K tomu bude „motivovat“ nejen kategorický rozdíl ve výši 
pokut, ale i specifické určení příslušnosti k vymáhání pokut a 
účelového určení výnosu z nich (odst. 4). Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 

JM kraj 465.  Z K bodu 126. - § 22a odst. 3 a 4 - kompetence k řešení 
přestupků: Vzhledem k tomu, že navazujících řízení může být 
několik s rozdílnými úřady příslušnými k jejich vedení, je nutné toto 
ustanovení upřesnit, aby nedocházelo k opakovanému trestání 
téhož deliktu. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 

MPO 466.  Z K § 22a 
Požadujeme vypustit celý nově vložený § 22a. 
 
Odůvodnění: 
Pokud by bylo schváleno toto ustanovení, pak bude docházet 
k situaci, kdy za jeden přestupek bude oznamovatel pokutován 
dvakrát. To je v přímém rozporu s ústavními právy a principem, že 
pokutovat lze za jeden delikt pouze jednou. Pokud oznamovatel 
provádí záměr v rozporu s podmínkami rozhodnutí, dopouští se 
přestupku na úseku práva k navazujícímu řízení (typicky 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



stavebnímu zákonu) a sankce jsou tak vyměřovány dle relevantních 
předpisů. Nesouhlasíme s tím, aby byl umožněn tento princip 
dvojích pokut. Požadavek, který směrnice EIA nově zavádí, je tak již 
transponován v jiných právních předpisech a na ty je třeba 
v případném jednání s EK odkazovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 467.  Z K § 22a 
Požadujeme vypustit celý nově vložený § 22a. 
 
Odůvodnění: 
Pokud by bylo schváleno toto ustanovení, pak bude docházet 
k situaci, kdy za jeden přestupek bude oznamovatel pokutován 
dvakrát. To je v přímém rozporu s ústavními právy a principem, že 
pokutovat lze za jeden delikt pouze jednou. Pokud oznamovatel 
provádí záměr v rozporu s podmínkami rozhodnutí, dopouští se 
přestupku na úseku práva k navazujícímu řízení (typicky 
stavebnímu zákonu) a sankce jsou tak vyměřovány dle relevantních 
předpisů. Nesouhlasíme s tím, aby byl umožněn tento princip 
dvojích pokut. Požadavek, který směrnice EIA nově zavádí, je tak již 
transponován v jiných právních předpisech a na ty je třeba 
v případném jednání s EK odkazovat. 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 

HK ČR 468.  Z Připomínka k bodu 126 (§ 22a) 

Požadujeme vypustit celý nově vložený § 22a. 

Odůvodnění: 

Pokud by bylo schváleno toto ustanovení, pak bude docházet 
k situaci, kdy za jeden přestupek bude oznamovatel pokutován 
dvakrát. To je v přímém rozporu s ústavními právy a principem, že 
pokutovat lze za jeden delikt pouze jednou. Pokud oznamovatel 
provádí záměr v rozporu s podmínkami rozhodnutí, dopouští se 
přestupku na úseku práva k navazujícímu řízení (typicky 
stavebnímu zákonu) a sankce jsou tak vyměřovány dle relevantních 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 
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předpisů. Nesouhlasíme s tím, aby byl umožněn tento princip 
dvojích pokut. Požadavek, který směrnice EIA nově zavádí, je tak již 
transponován v jiných právních předpisech a na ty je třeba 
v případném jednání s EK odkazovat. 

Lb kraj 469.  Z Bod 126  - § 22a) 
Požadujeme vypuštění tohoto nově navrhovaného ustanovení pro 
jeho nadbytečnost (minimálně ve vztahu ke stavebnímu zákonu) a 
z důvodu výkladových problému, které by vznikly při jeho přijetí. 
Sankcionování umístění nebo provedení záměru v rozporu 
s podmínkami stanoviska, které byly zahrnuty do rozhodnutí, je 
stavebním zákonem upraveno. Provedení stavby nebo činnosti 
v rozporu rozhodnutími podle stavebního zákona je správním 
deliktem, resp. podle návrhu zákona o přestupcích bude 
přestupkem – zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 

Úst kraj 470.  Z 9. K bodu 126 - § 22a 
Nesouhlasíme se zněním tohoto paragrafu, zejména s odstavcem 3.  
Navrhujeme vypuštění celého paragrafu nebo změnu odstavce 3 - 
projednáváním přestupků pověřit např. Českou inspekci životního 
prostředí. 
 
Odůvodnění: 
Nově vkládaný paragraf by měl být transpozicí požadavku čl. 10a 
revidované směrnice EIA na účinné, přiměřené a odrazující sankce. 
Podmínky ze stanoviska jsou po jejich zapracování podmínkami 
rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Provádění záměru v rozporu 
s podmínkami rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů je 
sankcionováno již nyní. V mnoha případech by bylo nezbytné 
„rozhodnout“, podle kterého právního předpisu (ZPV x zvl. zákon) 
má být přestupek sankcionován; duplicita je nezákonná. Pokud jde 
primárně o výši sankce, navrhujeme doplnit tento „speciální“ 
přestupek mezi správní delikty podle jednotlivých zvláštních zákonů. 
Např. u stavebních úřadů bude v některých případech problém i se 

Akceptováno 
Ustanovení bude vypuštěno. 
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zjištěním (a zejména prokázáním) spáchání přestupku podle ZPV. 
Úředníci SÚ nemají příslušné odborné znalosti ani ZOZ. Ostatní 
dotčené orgány (zejména na úseku požární ochrany a ochrany 
veřejného zdraví) využívají ust. § 4 odst. 6 stavebního zákona: „(6) 
Stanoví-li dotčené orgány ve svém stanovisku nebo závazném 
stanovisku podmínky, a stanou-li se tyto podmínky součástí 
výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné povahy 
nebo jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního 
úřadu podle tohoto zákona, mohou dotčené orgány kontrolovat 
jejich dodržování.“  
Kontrolu dodržování podmínek stanoviska v rozhodnutí by mohla 
kontrolovat a pokuty ukládat Česká inspekce životního prostředí, 
obdobně jak je upraveno v § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 
Tato připomínka je zásadní. 

Kraj Vys 471.  Z Připomínka k Čl. I bodu 126: 
Navrhujeme v § 22a odst. 4 slova „správní orgán příslušný k 
vedení navazujícího řízení, který ji uložil“ nahradit slovy „celní 
úřad“. 
Doporučujeme jednotný přístup při vybírání a vymáhání pokut, který 
by za všechny orgány mohl  zajišťovat celní úřad, viz. § 24 a § 26 
zákona o ochraně ovzduší. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 

St kraj 472.  D § 22a odst. 4 
Doplnit poslední větu např. “tyto prostředky musejí být využity 
k ochraně životního prostředí.“ nebo „Příjem z pokut je příjmem 
Státního fondu životního prostředí.“ 
 
Odůvodnění: Příjmy z oblasti životního prostředí, jakož i 
kompenzace formou finančních prostředků, by měly být investovány 
zpět do oblasti ochrany životního prostředí. 
 

Akceptováno jinak 
RIA bude doplněna. 
Ustanovení § 22a bude vypuštěno. 
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Pozn. Dle důvodové zprávy (str. 6 RIA) předložená právní úprava 
nemá dopad na státní rozpočet, což podle tohoto ustanovení 
neodpovídá. 
 
Návrh znění: 
 
Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán příslušný k vedení 
navazujícího řízení, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem 
státního rozpočtu Státního fondu životního prostředí. 

MPO 473.  D V novelizačním bodě č. 126  

doporučujeme návětí „Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:“ 
nahradit návětím „Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně 
nadpisu zní:“. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 

NBÚ 474.  D K bodu 126 – paragraf 22a má nadpis, což je nutné vyjádřit 
v novelizačním bodě. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 

ČBÚ 475.  Z K bodu 126 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 126 návrhu zákona za text § 
22a odst. 1 doplnit větu „Toto ustanovení se nepoužije, pokud jiný 
právní předpis porušení povinnosti podle věty první postihuje.“. 

Odůvodnění: Některé předpisy porušení rozhodnutí vydaného 
v navazujícím řízení a jeho podmínek (tedy i podmínky stanoviska 
EIA, které je závazné a ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu je 
tudíž jeho obsah pro výrokovou část rozhodnutí v navazujícím řízení 
závazný) obsahují – např. § 44a odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 
Sb., § 180 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Z tohoto důvodu je 
nutné vzájemný vztah právní úpravy vyřešit (problematickou by 
předložená úprava byla zejm. v případech, kdy podle jiného 
předpisu uložená sankce není příjmem státního rozpočtu, ale jiného 
veřejného rozpočtu). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bude vypuštěno. 

§ 23 odst. 1 
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Úst kraj 476.  Z 10. K bodu 127 - § 23 odst. 1 
Navrhujeme v § 23 odst. 1 za slova „v rámci“ vložit slova: 
„zjišťovacího řízení a“. 
 
Po námi navržené úpravě § 23 odst. 1 zní: 
(1) Příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné 
celky jsou povinny dokumenty zpracované v rámci zjišťovacího 
řízení a posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle 
zvláštních právních předpisů6. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že pojem posuzování je nově definován jako 
proces počínající vypracováním dokumentace, bylo by tímto 
výslovně stanoveno zpřístupnění podle zvláštních právních 
předpisů6 i pro dokumenty zpracované v rámci zjišťovacího řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
§ 3 písm. l) již neobsahuje definici „posuzování“ 
nýbrž „posouzení“. Pojem „posuzování“ je tedy 
uveden správně, jelikož zahrnuje zjišťovací 
řízení i posouzení. 
 

§ 23 odst. 3 
MV 477.  D K čl. I bodu 129 – k § 23 odst. 3: 

Jestliže jedním z deklarovaných cílů návrhu je zkrácení procesu 
EIA, pak považujeme za vhodné, aby i ministerstvu byla stanovena 
lhůta pro vyjádření. 

Vysvětleno 
V případě MŽP je odkazováno na „vyjádření 
podle věty první“, tedy vyjádření, které se vydává 
do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost 
doručena; lhůta 15 dnů tedy platí i pro MŽP. 

Úst kraj 478.  Z 11. K bodu 129 - § 23 odst. 3 
Požadujeme v § 23 odst. 3 doplnit lhůtu pro vyjádření MŽP. 
 
Odůvodnění: 
Úpravou vyjádření k záměrům vypadla z navrhovaného textu lhůta 
pro vyjádření MŽP. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V případě MŽP je odkazováno na „vyjádření 
podle věty první“, tedy vyjádření, které se vydává 
do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost 
doručena; lhůta 15 dnů tedy platí i pro MŽP. 
 

Zl kraj 479.  Z V první větě § 23 odst. 3 navrhujeme prodloužit lhůtu 
k vyjádření z 15 dnů na 30 dnů. 

 

Vysvětleno 
Prodloužení lhůty není důvodné a je v rozporu 
s cíli novely, mezi které patří i zrychlení a 
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Odůvodnění:  
Vzhledem k množství žádostí o zařazení záměru, které krajský úřad 
v průběhu kalendářního roku obdrží, je lhůta 15 dnů nedostačující 
(za r. 2015 bylo vydáno 171 vyjádření). 

zefektivnění procesu EIA. 

Lb kraj 480.  Z Bod 129 - § 23 odst. 3 – navrhujeme prodloužit lhůtu pro vydání 
vyjádření z 15ti na 30 dnů – zásadní připomínka 

Odůvodnění:  
Krajské úřady v současné době vydávají na základě žádosti 
investora souhrnná stanoviska, v jejichž rámci se vyjadřují mimo jiné 
i z hlediska naplnění ust. § 4 odst. 1 zákona, podle správního řádu. 
Lhůta pro vydání takového stanoviska je 30 dnů. Novelizované 
znění vnáší novou kratší lhůtu pro vyjádření, která bude komplikovat 
vydání souhrnného stanoviska podle SŘ. Z navrženého znění totiž 
není jasné, zda tímto § může být myšleno i výše zmíněné vydání 
souhrnného stanoviska. V zájmu sjednocení lhůt pro vydávání 
stanoviska z hlediska EIA a z hlediska ostatních zákonů je vhodné 
stanovit lhůtu pro vyjádření 30 dní. 

 
Vysvětleno 
 
Lhůta 15 dnů se vztahuje výlučně na vyjádření 
příslušného úřadu k zařazení záměru. 

Ol kraj 480x
. 

Z 1. K Čl. I bod 129. - § 23 odst. 3 
Navrhované znění odstavce 3 požadujeme nahradit odkazem na 
postup dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Zdůvodnění: 
Dle stávajícího znění zákona v pochybnostech o zařazení záměru, 
příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území rozhodoval 
nadřízený orgán, tedy MŽP ČR. Nově je navrhován odlišný postup, 
tedy že o pochybnostech by měl rozhodovat příslušný (krajský) úřad. 
Může tedy nastat situace, kdy o pochybnosti o určení příslušného 
úřadu bude rozhodovat ten samý úřad, který by měl vést řízení ve 
věci záměru. Teprve až poté se může oznamovatel obrátit na 
ministerstvo. Dle našeho názoru tento postup nesplňuje princip 
hospodárnosti a povede jen k prodloužení procesu vedeného podle 
připomínkovaného zákona.  

Vysvětleno 
Ustanovení § 139 správního řádu obsahuje 
pouze možnost obrátit se na správní orgán 
s žádostí o informaci, zda lze určitý záměr (tj. 
záměr ve smyslu správního řádu, ne zákona č. 
100/2001 Sb.) uskutečnit jen za předpokladu 
vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu a 
podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o 
vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, 
popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti 
vyhovět. Ustanovení § 139 správního řádu tak 
obsahuje pouze obecnou úpravu, která 
nevylučuje, aby byla provedena zvláštní právní 
úprava – jako bylo učiněno v § 23 odst. 3 
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Zavedením postupu dle odst. 3 dojde k nedůvodnému odlišnému 
postupu oproti možnosti již dané správním řádem, tj. poskytnutí 
předběžné informace (§ 139 správního řádu). 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

zákona č. 100/2001 Sb. Ustanovení § 23 odst. 3 
ZPV je rovněž nepochybně širší, neboť 
podrobněji upravuje předmět žádosti o vyjádření 
(zařazení záměru, příslušnost úřadu, dotčené 
území), předpoklady pro uplatnění tohoto 
postupu (důvodné pochybnosti na straně 
oznamovatele) i samotný postup pro 
poskytování požadovaných informací (určení 
úřadu příslušného k vyjádření, lhůta pro 
vyjádření). 

MPO 481.  Z K § 23 odst. 3 
Požadujeme předmětné ustanovení upravit a doplnit nové písm. c) 
ve znění: „se jedná o záměr nebo jeho změnu, který by mohl naplnit 
bod přílohy č. 1, k němuž je příslušným úřadem ministerstvo,“. 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako d) a e). 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že navrhovaná úprava může v praxi způsobit 
významné potíže v případě, kdy k záměru, který může být 
v kompetenci MŽP, vydá vyjádření pouze krajský úřad. U záměru, 
kde může být MŽP příslušným úřadem, je nezbytné, aby vyjádření 
vydávalo samo MŽP. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Zajisté je žádoucí, aby se v případě, kdy se bude 
jednat o záměr, mohlo k záměru vyjádřit i MŽP, 
které je příslušné k jeho posouzení. Na tyto 
případy pamatuje § 23 odst. 3 písm. c)  ZPV. 
Není však nezbytné, aby tomu tak bylo vždy, 
neboť v řadě případů bude i krajským úřadům 
(jakožto příslušným orgánům prvního stupně) 
zcela jasné zařazení záměru a není proto nutné, 
aby se v těchto případech vyjadřovalo rovnou 
MŽP. 

SPČR 482.  Z K § 23 odst. 3 
Požadujeme předmětné ustanovení upravit a doplnit nové písm. c) 
ve znění: „se jedná o záměr nebo jeho změnu, který by mohl naplnit 
bod přílohy č. 1, k němuž je příslušným úřadem ministerstvo,“. 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako d) a e). 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že navrhovaná úprava může v praxi způsobit 
významné potíže v případě, kdy k záměru, který může být 

Vysvětleno 
Zajisté je žádoucí, aby se v případě, kdy se bude 
jednat o záměr, mohlo k záměru vyjádřit i MŽP, 
které je příslušné k jeho posouzení. Na tyto 
případy pamatuje § 23 odst. 3 písm. c)  ZPV. 
Není však nezbytné, aby tomu tak bylo vždy, 
neboť v řadě případů bude i krajským úřadům 
(jakožto příslušným orgánům prvního stupně) 
zcela jasné zařazení záměru a není proto nutné, 
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v kompetenci MŽP, vydá vyjádření pouze krajský úřad. U záměru, 
kde může být MŽP příslušným úřadem, je nezbytné, aby vyjádření 
vydávalo samo MŽP. 

aby se v těchto případech vyjadřovalo rovnou 
MŽP. 

HK ČR 483.  Z Připomínka k bodu 129 (§ 23 odst. 3) 

Požadujeme předmětné ustanovení upravit a doplnit nové písm. c) 
ve znění:  

„se jedná o záměr nebo jeho změnu, který by mohl naplnit bod 
přílohy č. 1, k němuž je příslušným úřadem ministerstvo,“. 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako d) a e). 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že navrhovaná úprava může v praxi způsobit 
významné potíže v případě, kdy k záměru, který může být 
v kompetenci MŽP, vydá vyjádření pouze krajský úřad. U záměru, 
kde může být MŽP příslušným úřadem, je nezbytné, aby vyjádření 
vydávalo samo MŽP. 

Vysvětleno 
Zajisté je žádoucí, aby se v případě, kdy se bude 
jednat o záměr, mohlo k záměru vyjádřit i MŽP, 
které je příslušné k jeho posouzení. Na tyto 
případy pamatuje § 23 odst. 3 písm. c)  ZPV. 
Není však nezbytné, aby tomu tak bylo vždy, 
neboť v řadě případů bude i krajským úřadům 
(jakožto příslušným orgánům prvního stupně) 
zcela jasné zařazení záměru a není proto nutné, 
aby se v těchto případech vyjadřovalo rovnou 
MŽP. 

SÚJB 484.  D K bodu 129, který novelizuje § 23 odstavec 3: 
V tomto odstavci je chybně před výčtem jednotlivých bodů uvedena 
dvojtečka. Tato připomínka platí rovněž pro novelizační bod č. 13, 
který novelizuje § 4 odst. 1 písmena d) a e). 

Akceptováno částečně 
Bod 129 bude upraven. 

ČBÚ 485.  Z K bodu 129 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 129 návrhu zákona za text § 23 
odst. 3 doplnit větu „Své vyjádření ministerstvo vydá po dohodě s 
ústředním správním úřadem nadřízeným správnímu orgánu, který 
má vést navazující řízení.“. 

Odůvodnění: Rozhodování v pochybnostech by mělo podléhat 
rozhodnutí, jako je tomu standardně v jiných právních předpisech. 
Zejména je však nezbytné, aby se na rozhodování, do které 
kategorie podle přílohy č. 1 zákona EIA konkrétní záměr patří, 
podílely ústřední správní úřady, do jejichž působnosti otázka (která 
bude v navazujícím řízení rozhodována) náleží. 

Vysvětleno 
Povinnost konzultace s orgány vedoucími 
navazující řízení není na místě, neboť se jedná 
výlučně o zařazení záměru podle ZPV. 
Ustanovení § 23 odst. 3 ZPV dopadá obecně na 
situace, kdy není oznamovateli zřejmé, jak má 
být záměr (nebo jeho změna) zařazen, kdo jej 
bude posuzovat, případně jaké je dotčené 
území, které může být záměrem zasaženo. 
Zpravidla se bude jednat o případy, kdy 
oznamovatel teprve počíná s přípravou záměru, 
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Tato připomínka je zásadní. a neví, do jakého bodu přílohy č. 1 k ZPV spadá, 
zdali se jedná o záměr, který vyžaduje provedení 
procesu EIA, zjišťovacího řízení anebo zdali se 
jedná o podlimitní záměr. V této fázi ještě 
zdaleka nemusí být jisté, zdali vůbec bude veden 
proces EIA (může to vyplynout až ze 
zjišťovacího řízení) a zdali budou v budoucnu 
vůbec vedena nějaká navazující řízení. 
Navazujících řízení je navíc v případě většiny 
záměrů vedena celá řada a proto není ani účelné 
povinnost konzultace zakotvit. To samozřejmě 
nebrání krajskému úřadu, případně ministerstvu, 
konzultovat žádost o vyjádření s jinými orgány, 
uzná-li to za vhodné. 

St kraj 486.  D § 23 odst. 3 písm. b) 
Upravit formulaci na „… ke kterému ministerstvo vydalo závěr 
zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 5 a 6 …“, neboť se nejedná jen o 
rozhodnutí ale i závěry zjišťovacího řízení, která MŽP vydalo. 
 
Návrh znění: 
 
se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo 
odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5 a 6 nebo 
stanovisko podle § 9a odst. 1, 

Vysvětleno 
Zatímco dle § 7 odst. 5 je vydáván odůvodněný 
písemný závěr, dle odst. 6 se vydává rozhodnutí, 
že záměr nepodléhá procesu EIA. Pokud bylo 
vydáno rozhodnutí podle odst. 6 ZPV, není 
nezbytné, aby změnou záměru zabývalo MŽP. 

Pl kraj 487.  Z Ke znění Čl. I. bodu 129 návrhu zákona - § 23 odst. 3 -  bylo by 
vhodnější, aby toto ustanovení upravovalo, že jak oznamovatel, tak i 
úřad se mohou obrátit na MŽP v případě, že má pochybnosti o tom, 
zda se jedná o záměr podle § 4 odst. 1, popřípadě kdo je 
příslušným úřadem nebo o rozsahu dotčeného území. KÚPK má za 
to, že je nadbytečné, aby KÚ vydával vyjádření, když se 
oznamovatel pak může obrátit na MŽP, z důvodu, že vyjádření KÚ 
neodstranilo jeho důvodné pochybnosti. Tímto postupem tak bude 

Vysvětleno 
Domníváme se, že ve většině případů vyjádření 
krajského úřadu pochybnosti oznamovatele 
odstraní. Pokud se tak nestane, vyjádří se ještě 
MŽP, které již bude mít vyjádření od krajského 
úřadu, které bude mít možnost potvrdit.  
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docházet ke zbytečným průtahům. V navrhované formulaci tohoto 
ustanovení je vyjádření KÚ naprosto nezávazné a nadbytečné. 

St kraj 488.  Z § 23 odst. 3 
Ponechat původní znění. 
 
Odůvodnění: MŽP je ústředním správním orgánem, který navrhuje 
legislativní změnu. S ohledem na zcela pozměněnou přílohu č. 1 
požadujeme ponechání původního znění. Nová úprava by zcela 
určitě vedla k rozdílným výkladům. Každý kraj si bude vykládat 
jednotlivé body přílohy č. 1 jinak, vzniknou nejednotné výstupy v 
rámci krajů. Krajským úřadům naroste výrazně administrativní zátěž 
a Středočeskému kraji nepochybně největší. 
Navrhovaný stav by vyžadoval současně s účinností novely vydat 
metodický pokyn a výklad k jednotlivým bodům přílohy č. 1, který by 
mohl nastavit určitý jednotný přístup. Administrativní zátěž by 
zůstala. 
 
Návrh znění: 
 
V případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru 
do příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 
1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území je 
rozhodující vyjádření ministerstva, které musí být vydáno nejpozději 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení podnětu k vyjádření 
ministerstvu. 

Vysvětleno 
Zajisté je žádoucí, aby se v případě, kdy se bude 
jednat o záměr, mohlo k záměru vyjádřit i MŽP, 
které je příslušné k jeho posouzení. Na tyto 
případy pamatuje § 23 odst. 3 písm. c)  ZPV. 
Není však nezbytné, aby tomu tak bylo vždy, 
neboť v řadě případů bude i krajským úřadům 
(jakožto příslušným orgánům prvního stupně) 
zcela jasné zařazení záměru a není proto nutné, 
aby se v těchto případech vyjadřovalo rovnou 
MŽP. 
V případě pochybností se mohou krajské úřady 
podle § 23 odst. 3 písm. c) na MŽP obrátit.  
 
Zároveň lze přepokládat, že za účelem 
jednotného výkladu budou k vybraným bodům 
přílohy č. 1 k ZPV postupně v případech, kde to 
bude potřebné, vydávány ministerstvem 
metodické výklady. 

§ 23 odst. 5 
MMR 489.  Z 

↓ 
D 

K bodu 130 - § 23 odst. 5 
Upozorňujeme, že příslušným úřadem budou vždy orgány kraje 
resp. hl. m. Prahy (krajský úřad nebo magistrát hl. m. Prahy), nikoli 
kraj nebo hlavní město, proto požadujeme dikci ustanovení upravit 
tak, aby bylo dosaženo požadovaného účelu. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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Způsob stanovení kompetence příslušného úřadu považujeme pro 
praxi za velmi složitý a pravděpodobně povede k řadě sporů o 
příslušnost. Doporučujeme zvážení určení příslušného úřadu 
v daných případech jiným způsobem, např. Ministerstvem životního 
prostředí. 

Tato připomínka je zásadní. 
JČ kraj 490.  Z K § 23 odst. 5 

Navrhované ustanovení by mohlo znamenat podstatné navýšení 
personální i finanční zátěže krajských úřadů. Je otázkou, zda byla 
provedena v tomto směru analýza možných dopadů. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 

Zl kraj 491.  Z Z věty první § 23 odst. 5 navrhujeme vypustit  text „krajský 
úřad“ a „Magistrát hl. města Prahy“. 

 
Odůvodnění:  
Tyto dva subjekty nemohou být v pozici oznamovatele, jelikož 
nemají právní subjektivitu. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 

Praha 492.  D Ve větě první se uvádí, že krajský úřad nebo Magistrát hlavního 
města Prahy mohou být oznamovatelem. Oznamovatelem však 
úřad nemůže být, neboť ve smyslu § 3  
písm. k) je „oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr“ a záměr 
bude vždy provádět obec nebo kraj (jako stavebník, investor) 
v samostatné působnosti. Doporučujeme proto slova „krajský úřad 
nebo Magistrát hlavního města Prahy“ vypustit. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 

JM kraj 493.  Z K bodu 130. - § 23 odst. 5 – toto nové ustanovení má odstranit tzv. 
systémovou podjatost tím, že v určitých případech zakládá 
působnost příslušného úřadu krajskému úřadu sousedního kraje. Je  
nezbytné s tímto provázat i kompetence příslušného úřadu v 
postupech podle § 15 (předběžné projednání – zde se propojení dá 
dovodit tím, že je použit výraz „příslušný úřad“) a především podle § 
23 odst. 3, kdy by rozdílný pohled krajských úřadů např. na zařazení 
záměru podle přílohy č. 1 mohl především oznamovatele postavit 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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před významnou komplikaci.   
K tomu ještě komentář: Navržená úprava zdánlivě jednoduše řeší 
tzv. systémovou podjatost v postupech podle zákona č. 100/2001 
Sb. Podle názoru krajského úřadu je však třeba možné dopady této 
dílčí úpravy velmi pečlivě posoudit v dalších souvislostech a 
porovnat pozitivní a negativní efekty. Jedná se totiž o významný 
zásah do zásady místní příslušnosti podle správního řádu a v 
konečném důsledku do samé podstaty tzv. spojeného modelu 
samosprávy a státní správy. 
Navržená úprava automaticky předpokládá existenci tzv. 
systémové podjatosti krajského úřadu jako příslušného úřadu u 
všech záměrů, kdy je oznamovatelem kraj či jím zřízená 
organizace. Takto radikální přístup v dostupné judikatuře dosud 
neuplatňují ani správní soudy. Podle navržené úpravy se působnost 
přenáší podle stanovených pravidel na jiný krajský úřad. Podle 
praktických zkušeností zdejšího krajského úřadu budou 
nejfrekventovanějšími záměry, u kterých se tato úprava uplatní, 
záměry předkládané Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje 
jako příspěvkovou organizací kraje, kde může jít o desítky záměrů 
ročně. V jednotkách případů budou záměry nemocnic a škol 
zřizovaných krajem, případně akciových společností s účastí kraje 
(např. Thermal Pasohlávky a.s.). V tomto odhadu jsou zahrnuty jak 
záměry, které procházejí zjišťovacím řízením, tak záměry podlimitní 
a dále záměry, ke kterým je vydáváno vyjádření v rámci 
předběžného projednání resp. v režimu tzv. souhrnných vyjádření 
odboru životního prostředí. V obdobných počtech lze tedy 
odhadovat případy, kdy KrÚ Jihomoravského kraje bude řešit 
záměry mimo území Jihomoravského kraje. To s sebou přináší 
ovšem řadu komplikací a zvýšených nároků na výkon státní správy, 
které nejsou popsány v důvodové zprávě resp. v hodnocení RIA. 
Jedná se zejména o to, že příslušné úřady budou činit 
předepsané správní úkony bez podrobné znalosti konkrétního 
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místa, bez znalosti všech dalších souvislostí získaných z předchozí 
správní činnosti, bez důkladné znalosti koncepčních a 
strategických materiálů jiného kraje. Bude nutné upravit 
nastavené interní postupy, v rámci kterých jsou získávána 
stanoviska ostatních dotčených odborů krajského úřadu. Správní 
činnosti bude komplikovat neznalost kontaktů na konkrétní osoby 
zastupující dotčené subjekty, absence kontaktů s místními 
samosprávami, neznalost způsobů činnosti spolků atd. Kromě toho 
příslušný úřad pocítí zvýšené náklady související s dopravou za 
účelem prohlídky místa záměru či veřejného projednání, což je 
umocněno tím, že kompetence bude svěřena krajskému úřadu toho 
sousedního kraje, který je od místa záměru nejvzdálenější.  
Podstatnější však je, že pokud tento přístup bude aplikován v 
posuzování vlivů na životní prostředí, lze oprávněně očekávat, že 
postupně se obdobné řešení systémové podjatosti prosadí i pro 
činnost dalších orgánů na úseku životního prostředí (například 
orgánů ochrany přírody a krajiny) a posléze i na činnost obecných a 
speciálních stavebních úřadů a to nejen na úrovni krajů, ale i obcí. A 
to se všemi výše popsanými negativními dopady. 
Je tedy na pečlivém zvážení, zda zvolit variantu popsanou v 
předložené novele, nebo zda hledat jiné řešení (například zabývat 
se systémovou podjatostí pouze tam, kde je důvodně namítána již v 
průběhu zjišťovacího řízení). 

KV kraj 494.  Z Zásadní připomínka: 
§ 23 odst. 5 – není zřejmé, jak se bude postupovat u žádosti o 
vyjádření od právnických osob zřízených krajem nebo krajským 
úřadem, zda bude příslušný úřad sousední kraj. 
Např. v případě Krajské správy a údržby silnic by se všechny 
žádosti a oznámení musely postupovat sousednímu kraji, což 
by bylo vzhledem k počtu záměrů rekonstrukce či výstavby 
silnic zbytečně komplikované a zdlouhavé. 
 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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Návrh nového znění: 
Vyškrtnout poslední větu v § 23 odst. 5, tj. „Je-li kraj, hlavní město 
Praha, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy 
oznamovatelem a současně by měl vykonávat i funkci příslušného 
úřadu podle § 22 písm. a) nebo podle předchozího odstavce, je 
příslušným úřadem orgán sousedního kraje, jehož hranice 
správního obvodu je v nejbližším místě od hranice katastrálního 
území, na kterém je záměr umístěn, nejvíce vzdálena. Obdobně to 
platí v případě, že je oznamovatelem právnická osoba zřízená 
některým ze subjektů uvedených ve větě první.“ 

Praha 495.  Z K bodu 130 - § 23 odst. 5 
• Požadujeme ve větě první slova „orgán sousedního kraje, 

jehož hranice správního obvodu je v nejbližším místě od 
hranice katastrálního území, na kterém je záměr umístěn, 
nejvíce vzdálena“ nahradit slovem „ministerstvo“.  
Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že ostatní kraje 
nemají dostatečnou znalost území jiného kraje. V případě 
území hl. m. Prahy je navíc v řadě případů založena 
tzv. systémová podjatost i u Středočeského kraje – pokud se 
jedná např. o významné dopravní stavby. Podle našeho 
názoru by bylo vhodnější, aby posuzování v těchto 
případech provádělo ministerstvo, jehož organizační útvary 
znalostmi o území jednotlivých krajů disponují ze své praxe.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 

Kraj Vys 496.  Z Připomínka k Čl. I bodu 130: 
Navrhujeme v § 23 odst. 5 slova „hranice katastrálního území“ 
nahradit slovem „místa“. 
Pokud by pro výpočet vzdáleností byly používány polygony (v tomto 
případě katastrální území) může u katastrů s protáhlým tvarem 
nastat problém (např. ve vztahu k hranicím západně orientovaného 
kraje bude vzdálenost odlišná z různých okrajů katastru). To by 
mohlo vyřešit znění vztažené pouze k místu na kterém má být 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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záměr umístěn (GPS souřadnice). V případě liniové stavby by byl 
určující její střed.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

St kraj 497.  Z § 23 odst. 5 
Nejednoznačné, zmatečné, zásadně nesouhlasíme s touto složitou 
formulací (v opačném případě bylo by vhodné např. návrh novely 
doplnit o grafickou přílohu postupu měření a úvah dle důvodové 
zprávy). 
 
Navrhujeme proto zcela jednoduchou formulaci a jasně vymezit 
příslušnost pro takové záměry a koncepce (pozn. koncepce v tomto 
ustanovení nejsou uvedeny) Ministerstvu životního prostředí (resp. 
OVSS) s možností využít § 23 odst. 4. 
 
Odůvodnění: Tímto složitým určováním příslušnosti úřadu, včetně 
pravděpodobných dotazů oznamovatelů naroste administrativní 
zátěž krajských úřadů. 
 
Návrh znění: 
 
(5) Je-li kraj, hlavní město Praha, krajský úřad nebo Magistrát 
hlavního města Prahy oznamovatelem a současně by měl 
vykonávat i funkci příslušného úřadu podle § 22 písm. a) a b) 
nebo podle předchozího odstavce, je příslušným úřadem orgán 
sousedního kraje, jehož hranice správního obvodu je 
v nejbližším místě od hranice katastrálního území, na kterém je 
záměr umístěn, nejvíce vzdálena ministerstvo. Obdobně to platí 
v případě, že je oznamovatelem právnická osoba zřízená 
některým ze subjektů uvedených ve větě první. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
 

Ol kraj 497x
. 

Z 2. K čl. I bod 130. - § 23 odst. 5 
 

Navrhované znění odst. 5 požadujeme nahradit odkazem na postup 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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dle § 131 správního řádu, přičemž je nutno do úpravy uvést, že: 
„V případě, kdy bude kraj, hlavní město Praha, krajský úřad nebo 
Magistrát hlavního města Prahy oznamovatelem a současně by měl 
vykonávat i funkci příslušného úřadu, rozhodne o příslušném úřadu 
ministerstvo.“ 

Zdůvodnění: 
Návrh postupu, cit.: „V případě, kdy bude kraj, hlavní město Praha, 
krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy oznamovatelem a 
současně by měl vykonávat i funkci příslušného úřadu, pak 
příslušným úřadem podle navrhovaného ustanovení nebude. Podle 
návrhu jím bude orgán kraje, který sousedí s krajem nebo hlavním 
městem Praha, který je oznamovatelem, nebo jimiž zřízená 
právnická osoba je oznamovatelem. Vzhledem k tomu, že každý kraj 
má více sousedních krajů, příslušným úřadem bude ten sousední 
kraj, jehož hranice správního obvodu je v nejbližším místě od 
hranice katastrálního území, na kterém je záměr umístěn, nejvíce 
vzdálena. Pro určení příslušného úřadu bude tedy třeba změřit 
nejkratší vzdálenosti mezi hranicí katastrálního území, na kterém je 
záměr umístěn, a mezi hranicí všech sousedních krajů; vzdálenost, 
která bude největší, bude určující pro výběr příslušného úřadu. 
V případě, kdy záměr bude umístěn na více katastrálních územích, 
budou rovněž měřeny nejkratší vzdálenosti, tedy vždy od nejbližšího 
místa toho kterého katastrálního území k nejbližšímu místu 
jednotlivých sousedních krajů. Největší vzdálenost je zvolena proto, 
že se dá předpokládat nejmenší zájem daného kraje na realizaci 
nebo nerealizaci záměru.“ se nám jeví pro praxi velmi složitě 
proveditelný a realizovatelný, zejména při větším počtu příslušných 
oznámení, celkově překombinované. 
Jako vhodnější i s ohledem na právní jistotu účastníků je použití 
existujícího a používaného institutu změny místní příslušnosti, který 
je zakotven v §§ 131 a 132 správního řádu. 
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Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
SPČR 498.  Z K § 23 odst. 5 

Požadujeme vypustit ustanovení, které má předejít podjatosti 
úředních osob při posuzování. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme navrhované ustanovení za nevhodné. Již stávající 
systém přenesené působnosti státní správy zajišťuje, že úřední 
osoby na krajských úřadech vykonávající přenesenou působnost 
musí rozhodovat vždy nezávisle na vůli samosprávy kraje, a to vždy 
v souladu se zákonem. Úprava je nadbytečná a bezprecedentně 
předpokládá podjatost úředníků krajských úřadů vykonávajících 
přenesenou působnost. 

Akceptováno 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
 

HK ČR 499.  Z Připomínka k bodu 130 (§ 23 odst. 5) 
Požadujeme vypustit ustanovení, které má předejít podjatosti 
úředních osob při posuzování. 

Odůvodnění: 

Považujeme navrhované ustanovení za nevhodné. Již stávající 
systém přenesené působnosti státní správy zajišťuje, že úřední 
osoby na krajských úřadech vykonávající přenesenou působnost 
musí rozhodovat vždy nezávisle na vůli samosprávy kraje, a to vždy 
v souladu se zákonem. Podle směrnice stačí pouhé funkční 
oddělení pravomocí, ke kterému v rámci státní správy a samosprávy 
běžně dochází. Není tedy potřeba přenášet působnost na sousedící 
úřady, které nejsou obeznámeny s lokálními podmínkami. Takový 
přenos není efektivní a navyšuje náklady jak na administrativu, tak 
náklady účastníků řízení (cestovní náklady, náklady úřadu na 
seznámení se s novým územím a jeho specifiky atd.). Úprava je 
nadbytečná a bezprecedentně předpokládá podjatost úředníků 
krajských úřadů vykonávajících přenesenou působnost. 

Uvedený postup navíc zavdává nebezpečný a nesystémový 

 
Akceptováno 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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precedens i pro jiné případy. Téměř u všech významných projektů 
realizovaných na území kraje má kraj v rámci své samostatné 
působnosti určitý zájem, tento zájem standardně vyjadřuje např. 
schválením zásad územního rozvoje. Přenášet však všechna 
povolovací správní řízení do jiných krajů či namítat podjatost by 
zcela nabouralo správní systém. Pokud se tedy takové řešení přijme 
pro jeden případ, budou otevřeny dveře pro jeho aplikaci i na další 
typy řízení či alespoň na uplatňování námitek podjatosti v těchto 
řízeních, což může vést k závažným problémům v celém systému 
státní správy. 

KZPS 500.  Z Směrnice sice stanoví členským státům povinnosti ohledně 
zamezení střetu zájmů. Nicméně nepožaduje, aby se záměry 
realizované v konkrétním území vyššími územně samosprávnými 
celky musely nesystémově schvalovat v jiném kraji. Podle 
směrnice stačí pouhé funkční oddělení pravomocí, ke kterému 
v rámci státní správy a samosprávy běžně dochází. Není tedy 
potřeba přenášet působnost na sousedící úřady, které nejsou 
obeznámeny s lokálními podmínkami. Takový přenos není efektivní 
a navyšuje náklady jak na administrativu, tak náklady účastníků 
řízení (cestovní náklady, náklady úřadu na seznámení se s novým 
územím a jeho specifiky atd.).  
 
Uvedený postup navíc zavdává nebezpečný precedent i pro jiné 
případy. Téměř u všech významných projektů realizovaných na 
území kraje má kraj v rámci své samostatné působnosti určitý 
zájem. Nicméně přenášet všechna povolovací správní řízení do 
jiných krajů či namítat podjatost by zcela nabouralo správní systém. 
Pokud se tedy takové řešení přijme pro jeden případ, budou 
otevřeny dveře pro jeho aplikaci i na další typy řízení či alespoň na 
uplatňování námitek podjatosti v těchto řízeních, což může vést 
k závažným problémům v celém systému státní správy. 
Ustanovení tedy navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
ČKAIT 501.  Z K § 23 odst. 5 

Návrh: 

Je-li kraj, hlavní město Praha, krajský úřad nebo Magistrát 
hlavního města Prahy oznamovatelem a současně by měl 
vykonávat i funkci příslušného úřadu podle § 22 písm. a) nebo 
podle předchozího odstavce, je příslušným úřadem orgán 
sousedního kraje, jehož hranice správního obvodu je 
v nejbližším místě od hranice katastrálního území, na kterém je 
záměr umístěn, nejvíce vzdálena. Obdobně to platí v případě, že 
je oznamovatelem právnická osoba zřízená některým ze 
subjektů uvedených ve větě první. 

Odůvodnění: 

Existence tohoto odstavce popírá oddělení státní správy a 
samosprávy. Pokud je (a musí být) žadatelem samospráva kraje, 
může (a musí) státní správa kraje rozhodnout zcela nezávisle. 

Akceptováno 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 
 

ČKA 502.  Z K § 23 odst. 5 
Požadujeme zcela vypustit. 
Odůvodnění: Popírá nezávisle oddělení státní správy od 
samosprávy. Výkon státní správy musí být vždy nezávislý a zákon 
by neměl takto deklarovat, že základnímu principu nastavení nevěří. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno 
Ustanovení § 23 odst. 5 ZPV bude vypuštěno. 

§ 23 odst. 8 
MMR 503.  Z K bodu 133 – § 23 odst. 8  

Požadujeme uvedené ustanovení ponechat. 

Odůvodnění: Nerozumíme vypuštění uvedeného ustanovení, jež se 
týkalo možnosti upustit od posuzování záměru z důvodu zmírnění 
nebo odvrácení závažných důsledků vyjmenovaných událostí. 
Předkladatel ve zvláštní části odůvodnění tento bod novely 

Vysvětleno 
K vypuštění § 23 odst. 8 ZPV došlo v návaznosti 
na novou úpravu výjimek v § 4 odst. 2 a 3 ZPV 
(dosud byly výjimky řešeny v § 4 odst. 2 a § 23 
odst. 7 ZPV), což je uvedeno v důvodové zprávě 
v části týkající se § 4 odst. 2 a 3 ZPV.  
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opominul.  

Tato připomínka je zásadní. 

 
Důvodová zpráva bude doplněna. 

§ 23 odst. 11 
MD 504.  Z K čl. I, bodu 134 (§ 23 odst. 11) 

Navržené ustanovení požadujeme vypustit. Skutečnost, zda se 
jedná o navazující řízení, vyplývá z jeho charakteru a závisí na tom, 
zda se jím povoluje umístění nebo provedení záměru. Okolnost, zda 
jsou pro uskutečnění záměru nezbytná i nějaká další rozhodnutí, 
nemůže být v tomto směru rozhodující. Pokud řízení podle § 43 
nebo 56 zákona o ochraně přírody a krajiny vede k povolení 
provedení záměru, je už podle definice uvedené v § 3 písm. g) 
navazujícím řízením. Úprava v § 23 odst. 11 je proto nadbytečná. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 23 odst. 11 ZPV dopadá pouze na 
případy, kdy jsou rozhodnutí vydaná v 
uvedených řízeních o výjimkách jedinými 
rozhodnutími nezbytnými k realizaci záměru. 
V ostatních případech jsou řízení o výjimkách 
pouze řízení, ve kterých se vydávají podkladová 
rozhodnutí, a nejsou proto považována za 
navazující řízení. 

MSl kraj 505.  Z K bodu 134 - § 23 odst. 11 
Navrhujeme úpravu ustanovení § 23 odst. 11 do následující podoby; 
doplněný text je vyznačen tučným písmem. 
„(11) Je-li rozhodnutí vydané v řízení podle § 4 odst. 2, § 8 odst. 1, 
§ 43 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo v řízení 
podle § 15 a následujících lesního zákona jediným rozhodnutím 
nezbytným pro uskutečnění záměru, považuje se toto řízení 
za navazující řízení.“ 
 
Odůvodnění: 
V případech, kdy záměr na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy na základě 
výsledku zjišťovacího řízení dospěje až k vydání závazného 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
(například záměr situovaný v evropsky významné lokalitě, která není 
zvláště chráněným územím a zároveň nedochází k dotčení zvláště 
chráněných druhů živočichů), může být jediným rozhodnutím 
nezbytným pro uskutečnění záměru i rozhodnutí vydané v řízení 
mimo jiné podle ustanovení § 4 odst. 2 nebo § 8 odst. 1 zákona 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 23 odst. 11 (resp. 10) bylo 
změněno a nyní zní: 
„(10) Není-li záměr povolován v žádném z 
navazujících řízení, považuje se řízení, v 
němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro 
uskutečnění záměru, za navazující řízení.“ 
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o ochraně přírody a krajiny. Navíc v současnosti není jako 
s navazujícím řízením v zákoně o posuzování vlivů na životní 
prostředí počítáno s řízením o odnětí nebo omezení pozemků plnění 
funkce lesa dle lesního zákona. 

SMOČR 506.  Z § 23 odst. 11 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

„Je-li rozhodnutí vydané v řízení podle § 8 odst. 1, § 4 odst. 2, § 43 
nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny jediným rozhodnutím 
nezbytným pro uskutečnění záměru, považuje se toto řízení za 
navazující řízení.“ 

Odůvodnění: 
V případech, kdy záměr na základě ustanovení  § 4 odst. 1 písm. e) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a na základě 
výsledku zjišťovacího řízení dospěje až k vydání závazného 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
(např. záměr situovaný v evropsky významné lokalitě, která není 
zvláště chráněným územím a zároveň nedochází k dotčení zvláště 
chráněných druhů živočichů) může být jediným rozhodnutím 
nezbytným pro uskutečnění záměru i rozhodnutí vydané v řízení 
mimo jiné podle ust. § 8 odst. 1 nebo § 4 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  jinak 
Ustanovení § 23 odst. 11 (resp. 10) bylo 
změněno a nyní zní: 
„(10) Není-li záměr povolován v žádném z 
navazujících řízení, považuje se řízení, v 
němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro 
uskutečnění záměru, za navazující řízení.“ 

Praha 507.  Z K bodu 134 - § 23 odst. 11 
Navrhované ustanovení doporučujeme pro větší přehlednost 
přesunout do § 3 písm. g), tj. přímo do definice navazujícího řízení. 

Vysvětleno 
Řízení podle § 23 odst. 11 (pozn. ustanovení 
bylo přeformulováno) nejsou navazujícími 
řízeními. Pouze ve velmi vzácných případech 
uvedených v tomto ustanovení se za ně považují 
– není proto nezbytné  upravovat výčet 
navazujících řízení uvedený v § 3 písm. g). 

Kraj Vys 508.  Z Připomínka k Čl. I bodu 134: Akceptováno 
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Navrhujeme v § 23 vypustit odstavec 11, popř. situaci zobecnit 
tak, že by se v § 23 odst. 11 slova „podle § 43 nebo § 56 zákona 
o ochraně přírody a krajiny“ nahradila slovy „mimo úsek 
stavebního řádu“. 
Ustanovení je nesystémové. Může nastat situace nejen na úseku 
ochrany přírody a krajiny, ale i na jiných úsecích, v nichž bude 
rozhodnutí vydané na těchto úsecích jediným rozhodnutím 
nezbytným pro povolení záměru (např. povolení provozu zdroje 
znečišťování ovzduší ve stávající hale, nevyžadující úkon ze strany 
stavebního úřadu).  Navrhované znění působí pak dojmem, že 
jedině u § 43 a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná o 
navazující řízení. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Návrh úpravy navazujících řízení byl upraven 
tak, že § 3 písm. g) bude nově obsahovat 
taxativní výčet řízení, která mohou být 
považována za navazující.  
 
§ 23 odst. 11 byl v návaznosti na tuto změnu 
přeformulován následovně: 
„(10) Není-li záměr povolován v žádném z 
navazujících řízení, považuje se řízení, v 
němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro 
uskutečnění záměru, za navazující řízení.“ 

Příloha č. 1 
MMR 509.  Z 

↓ 
D 

K příloze č. 1    
Požadujeme doplnit materiál o přehlednou tabulku změn 
navrhované úpravy oproti stávající změně a srovnávací tabulku 
příloh s přílohami směrnice. Předložený materiál ani rozdílová 
tabulka návrhu právního předpisu s předpisy EU (srovnávací 
tabulka) toto porovnání neobsahuje. Je tedy velmi obtížné zjistit, 
 jaké konkrétní změny v přílohách jsou navrhovány, a do jaké míry 
odpovídá příloha č.1 návrhu přílohám č. 1 a č. 2 směrnice o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí. V rozdílové tabulce vložené do EKLEP je uvedeno: 
„Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 zní: [viz 
tabulka]“.  

Navrhovaná příloha je nepřehledná. Její struktura nekoresponduje 
se strukturou implementované směrnice. Záměry nejsou 
uspořádány ani tematicky – např. body 1, 67, 86 se všechny týkají 
ropného průmyslu. 

V některých bodech není dodržena terminologie směrnice, což je 

Vysvětleno 
příloha č. 1 k zákonu respektuje členění přílohy 
č. 1 směrnice EIA, kdy k tematickým bodům byly 
doplněny adekvátní body z přílohy č. 2 směrnice 
EIA tak, aby byly odpovídající body tematicky u 
sebe a nebylo je třeba dohledávat v jiných 
částech nově připravené přílohy č. 1 k zákonu. 
 
Připomínka je irelevantní. Bod 1 se týká rafinérií 
a primárního zpracování ropných produktů, 
kdežto bod 67 se týká přepravy látek (nejen 
ropy), která s rafinériemi může, ale i nemusí 
přímo souviset. Bod 86 se týká skladování 
ropných produktů a je tedy tematicky zařazen ke 
skladování zemního plynu, fosilních paliv a k 
úložištím oxidu uhličitého. 
 
Pojem „živičné břidlice“ je uveden v českém 
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značně zavádějící. Např. směrnice v příloze 1 bodu 1. uvádí termín 
„živičné břidlice“, oproti tomu návrh přílohy 1 bod 2. materiálu uvádí 
termín „bitumenové horniny“, nebo směrnice v příloze 2 bodu 1. 
písm. a) uvádí termín „zemědělský půdní fond“ oproti tomu návrh 
přílohy 1 bod 93. materiálu uvádí termín „pozemky v krajině“.   
Obsah navrhovaného bodu „93“ tak značně rozšiřuje rámec 
směrnice.  

V některých bodech je značně přeformulován text oproti 
implementované směrnici. Např. směrnice v příloze 1 bodu 2a) 
uvádí „Tepelné elektrárny a jiná spalovací zařízení s tepelným 
výkonem min. 300MW“, oproti tomu návrh přílohy 1 bod 4. materiálu 
uvádí „Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od 
stanoveného limitu 300MW“.  

Některé body směrnice např. bod. 10 přímo odkazuje na jiný právní 
předpis – směrnici EU, ale odpovídající navrhovaný bod č. 54 tento 
odkaz neuvádí.  

Je nezbytné, aby navrhovaná tabulka byla jasná a přehledná a v co 
nejvyšší míře korespondovala s transponovanou směrnicí EU. 
Pouze v takovém případě mohou stavební úřady správně posoudit 
záměr při jeho povolování.  Současný návrh přílohy č. 1 je v mnoha 
případech nepřehledný a zavádějící.  

Tato připomínka je zásadní. 

překladu směrnice EIA, který ne zcela respektuje 
odborné označení. Správný překlad „bituminous 
shale“ do českého jazyka je „bituminové 
horniny“. Podobný případ je i u termínu 
„zemědělský půdní fond“ a jeho anglického 
ekvivalentu „rural land“, kdy směrnice 
předpokládá všechny pozemky v krajině a nikoliv 
pouze zemědělský půdní fond. Tj. směrnice 
označuje nejen ZPF, ale i další pozemky 
v krajině, které primárně neslouží k zemědělské 
činnosti, ale je nutné je chránit.  
 
Není nutné v tomto konkrétním bodě odkazovat 
na předmětnou směrnici, protože dané postupy, 
které plynou z požadavků směrnice 2008/98/ES, 
jsou transponovány do zákona o odpadech a 
jsou tedy pro oznamovatele závazné. 
 
Připomínka je opětovně irelevantní, protože 
smysl bodu přílohy č. 1 k zákonu je plně 
v souladu s přílohou č. 1 směrnice EIA. 
 
Příloha č. 1 k zákonu je koncipována přehledně 
a jednoznačně. 

MPO 510.  D V novelizačním bodě č. 135  

doporučujeme označení „Příloha č. 1“ nahradit označením „Příloha 
č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.“. Označení přílohy doporučujeme 
zarovnat vpravo. Obdobnou úpravu doporučujeme provést 
v novelizačních bodech č. 136 a 146. 

AKCEPTOVÁNO 

NBÚ 511.  D K bodu 135 – příloha musí být číselně označena včetně uvedení, ke AKCEPTOVÁNO JINAK – doplněno číslo 
předpisu, k němuž náleží, nadpis příloha č. 1 
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kterému právnímu předpisu náleží, a musí mít nadpis. nemá ani v současné době a zároveň není 
nadpis nutný.  

SÚJB 512.  D K bodu 135, který novelizuje přílohu č. 1. 
V položce 12 této přílohy chybí na konci textu tečka. 

AKCEPTOVÁNO – tečka doplněna.  

Praha 513.  Z Nesouhlasíme s tím, že z přílohy č. 1 byly vypuštěny polygrafické 
závody, kanalizace a podzemní vedení.  
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – tyto záměru nejsou 
vyjmenované v příloze č. 1 ani v příloze č. 2 
směrnice EIA, z hlediska hospodářského rozvoje 
ČR není žádoucí je do přílohy č. 1 nad rámec 
směrnice EIA uvádět.  

Praha 514.  Z Požadujeme prověřit nově navržené nebo zvýšené limity 
v položkách č. 34 a 37 (výroba chemických látek, cementu apod.), 
položce č. 45 (železniční dráhy), položce č. 51 (přístavy a 
přístaviště), položkách č. 54-56 (zařízení k odstraňování nebo 
využívání odpadů), položkách č. 72 a 76 (výroba papíru, lepenky a 
dřevovláknitých desek)  
a položkách č.  99-101 (potravinářské výroby). 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO - Limity byly důkladně prověřeny 
při přípravě návrhu zákona. Připomínka je 
nekonkrétní, neobsahuje konkrétní návrh na 
úpravu materiálu a je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
legislativních pravidel vlády.  

St kraj 515.  Z Příloha č. 1, obecně ke struktuře přílohy: 
 
Přeházet body podle přílohy č. 1 typu záměrů pro lepší orientaci v 
praxi. 
 

VYSVĚTLENO - Body byly oproti současně 
platnému znění přílohy č. 1 k zákonu přesunuty 
do ucelených tematických celků za účelem lepší 
orientace. Připomínka je nekonkrétní, 
neobsahuje konkrétní návrh na úpravu materiálu 
a je v rozporu s čl. 5 odst. 6 legislativních 
pravidel vlády.  

Pozn. pod čarou č. 15, 16, 17 
MF 516.  D K bodu 135. – doporučujeme za poznámky pod čarou č. 15 a č. 16 

doplnit tečky. 
AKCEPTOVÁNO – tečky doplněny.  

Body 2 a 3 (+ 78) 
St kraj 517.  D Bod 2, 3, 78 

 
Namísto „bitumenové“ uvést správný termín „bitumenové“ (příp. 

VYSVĚTLENO – Pojem „živičné břidlice“ je 
uveden v českém překladu směrnice EIA, který 
ne zcela respektuje odborné označení. Správný 
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živičných). 
 
Návrh znění: 
 
Zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a bituminové 
bitumenové horniny s kapacitou od stanoveného limitu. 
 
3. 
Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bituminových 
bitumenových hornin, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní 
karbonizací uhlí nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací. 
 
78. 
Povrchová průmyslová zařízení k těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a 
rud, včetně bituminových bitumenových hornin na ploše od 
stanoveného limitu. 

překlad „bituminous shale“ do českého jazyka je 
„bituminové horniny“.  

ČBÚ 518.  Z 
↓ 
D 

k příloze č. 1, položka 3 a 83 tabulky 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 135 celou položku 3 přílohy č. 1 
návrhu zákona zrušit a text položky 79 přílohy č. 1 návrhu zákona 
uvést ve znění: 

„Průmyslové briketování uhlí a lignitu a koksovny (suchá destilace 
uhlí) s kapacitou od stanoveného limitu.“. 

Odůvodnění: ČBÚ navržené znění výše uvedených bodů zcela 
odpovídá znění bodů revidované směrnice EIA (briketování v bodě 
3 písm. f) a koksovny v bodě 5. písm. a) přílohy II). Zpracování uhlí, 
popřípadě bituminových hornin, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní 
karbonizací uhlí nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací, 
nepodléhá posuzování podle přílohy I revidované směrnice EIA. Je 
zcela nedůvodné upravovat danou otázku odchylně od cit. 
směrnice. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – bod 3 nelze zrušit, protože 
transponuje bod 5 písm. a) z přílohy č. 2 
směrnice EIA (koksovny) a zbylá část přejímá 
znění ze zákona o integrované prevenci 
(grafitizace). Bod 83 pak transponuje znění bodu 
3 písm. f) přílohy č. 2 směrnice EIA, které 
nesouvisí s činnostmi podle bodu 3 přílohy č. 1 
k zákonu. 
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Body 4 a 5 
JČ kraj 519.  Z Bod 4 - navrhujeme snížení limitu ze současných 50 MW na 35 MW VYSVĚTLENO - z hlediska hospodářského 

rozvoje ČR není žádoucí snižovat limit nad 
rámec směrnice EIA. Zároveň je tento limit 
zachován ze současného znění, kdy z praxe 
vyplynulo, že není nutné tento limit snižovat.  

St kraj 520.  Z Příloha č. 1, b. 4, 5 
Požadujeme upravit body, případně sloučit. 
 
Odůvodnění: Oba body v kategorii II mají limit 50 MW, ale různou 
příslušnost (MŽP/KÚ), ve spoustě případů dojde k souběhu těchto 
bodů (tepelná elektrárna, kotelny, …) a navíc bod 4. MŽP 
představuje vstup (spalování) a bod 5. KÚ výstup (výroba), kdy je 
jasné, že zařízení budou mít jistě větší vstup než výstup, a proto 
budou muset být řazeny přednostně pod bod 4. 
Zařazení záměru bude způsobovat komplikace v praxi. 

VYSVĚTLENO – Bod 4 je navržen pouze pro 
zařízení ke spalování paliv se stanoveným 
limitem. Bod 5 je navržen na ostatní zařízení, 
která nespalují paliva za účelem výroby 
elektrické energie, páry a teplé vody o výkonu od 
stanoveného limitu, tj. např. fotovoltaické 
elektrárny, průmyslová tepelná čerpadla apod. 
Z tohoto důvodu nemůže dojít k věcnému 
naplnění obou bodů. Postup při zařazování 
záměrů podle př. č. 1 je uveden v důvodové 
zprávě (od konkrétního k obecnému).  

Bod 6 
Lb kraj 521.  Z Bod 6) – snížit limit na 5 MW – při limitu 10 MW by v praxi podléhaly 

ZŘ pouze elektrárny na vodních nádržích. MVE na tocích by se 
nedostaly ani na podlimitní oznámení, při tom jejich dopady na ŽP 
jsou z pohledu zásahu do VKP vždy významné. 5 MW – ZŘ, 500 
kW – podlimitní oznámení odpovídá lépe skutečným podmínkám a 
reálným dopadům na vodní toky – zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO – Navržené limity nelze zavést 
z důvodu úpravy § 4 odst. 1 písm. d) 
novelizovaného zákona, který nově specifikuje 
podlimitní záměry. Navržená úprava limitu 
nebude eliminovat problematické MVE, protože 
ty mají většinou podstatně nižší výkon než 5 
MW. Spíše je nutné zaměřit na jejich povolování 
v rámci postupů dle zákona o ochraně vod, resp. 
povolení zásahu do VKP. 

Bod 7 
Ol kraj 521x

. 
Z K Čl. I bod 135. - Příloha č. 1 bod 7: Větrné elektrárny s výškou 

stožáru od stanoveného limitu – 50 m 
 

VYSVĚTLENO – Hlavním vlivem větrných 
elektráren je vliv na krajinný ráz, přičemž 
významný vliv v této oblasti se předpokládá cca 
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Doporučujeme ponechat stávající limit 35 m, požadujeme doplnit o 
záměr zahrnující více větrných elektráren, tzv. větrný park o více jak 
3 elektrárnách, a to do kategorie I, tzn. vždy posuzovat na EIA . 
 
Zdůvodnění:  
Větrné elektrárny se výrazně uplatňují v krajině, mají vliv na široké 
okolí. S ohledem na malé měřítko naší krajiny a hustotu osídlení 
proto doporučujeme výše uvedené.  
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

od 50 m výšky stožáru. Z tohoto důvodu není 
doporučení na ponechání stávajícího limitu 35 m 
akceptováno. Směrnice EIA uvádí zařízení k 
využívání větru pro výrobu elektrické energie 
pouze v př. č. 2, přidání obdobného bodu do 
kategorie I zákona EIA by tedy bylo nad rámec 
směrnice EIA, což není z hlediska 
hospodářského rozvoje ČR žádoucí (směrnice 
EIA uvádí větrné parky v bodě 3 i) př. č. II: 
„Installations for the harnessing of wind power 
for energy production (wind farms)“). Větrné 
parky tedy naplní bod 7 př. č. 1 zákona EIA, kde 
je požadováno zjišťovací řízení.  
 
Návrh na přidání nového bodu do přílohy č. 1 
k zákonu EIA nelze vyhovět, protože ani 
směrnice EIA neobsahuje ekvivalentní bod 
v příloze č. 1, tudíž bychom byly nad rámec 
směrnice EIA a bylo by to neodůvodnitelné, proč 
ČR požaduje obligatorní posuzování větrných 
elektráren v celém procesu EIA. Naproti tomu se 
domníváme, že je nutné posoudit vlivy i jedné 
větrné elektrárny na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Vlivy způsobované větrnými elektrárnami 
budou podrobeny zjišťovacímu řízení, které 
stanoví, zdali jsou akceptovatelné nebo 
významně negativní. Důvodem navýšení limitu 
výšky stožáru je skutečnost, že aby větrná 
elektrárna mohla mít nějaký výkon, je nutné 
postavit adekvátně vysoký stožár tak, aby se 
listy rotoru dostaly do patřičné výšky, kde je 
silné a stálé proudění vzduchu. Odstraněním 
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výkonu větrné elektrárny jsme se přiblížili znění 
ze směrnice EIA a zároveň jsme zabránili 
účelovému snížení výkonu větrné elektrárny. 

Body 14, 15 
ČBÚ 522.  D k příloze č. 1, položky 14 a 15 tabulky 

ČBÚ doporučuje v novelizačním bodě 135 v textu položky 14 a 15 
přílohy č. 1 návrhu zákona slovo „hloubkové“ nahradit slovem 
„hlubinné“ a do položky 15 doplnit limit 1000 m. 
Odůvodnění: Slovní spojení „hloubkové vrty“ je nesprávné. Uvedené 
spojení sice koresponduje se současným zněním kategorie II, 
položky 2. 11 přílohy č. 1 k zákonu EIA, nicméně s ohledem na 
novelizaci je vhodné provést opravu. Ostatně i bod 2 písm. d) 
přílohy II. revidované směrnice EIA uvádí „Hlubinné vrty“, nikoliv 
hloubkové vrty. 

AKCEPTOVÁNO JINAK – „hloubkové“ se 
nahrazuje pojmem „hlubinné“, limit 1 000 m 
nemá žádné opodstatnění, nelze vyloučit možné 
ovlivnění životního prostředí u vrtů s hloubkou 
menší než 1 000 m, a zároveň nelze omezit 
definici bodu pouze na hlubinné vrty s hloubkou 
více než 1 000m, což by bylo v rozporu se 
smyslem směrnice EIA.  

MZe 523.  Z K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 15 
Žádáme upřesnit text, jelikož z navrhovaného znění není zřejmé, co 
je hloubkový vrt a chybí zde limit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – Hloubkovým vrtem se rozumí 
v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb. vrty hlubší 
než 30 m. Dále viz vypořádání předchozího 
bodu.  

Kraj Vys 524.  Z Připomínka k Čl. I bodu 135: 
Navrhujeme v Příloze č. 1 bodu 14 za slovo „limitu“ doplnit 
„čárku“ a doplnit slova „jejichž realizací může dojít k propojení 
hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění 
hydrogeologických poměrů“. 
Rozšířené a do budoucna dotačně podporované vrty pro tepelná 
čerpadla budou v případě lokalizace ve zvláště chráněném území a 
jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
vždy podlimitním záměrem, neboť téměř vždy přesáhnou 25% 
navrženého limitu, tj. hloubku 50 m. To bude představovat zátěž pro 
stavebníka např. na území v CHKO (bude muset předložit oznámení 
dle přílohy 3a a k němu doložit vyjádření úřadu územního plánování, 
stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i odst. 1 zák.č. 114/1992 

VYSVĚTLENO – Vrty pro tepelná čerpadla 
naplní bod 15, a to v případě, že 
hydrogeologické posouzení nevyloučí ovlivnění 
hydrogeologických poměrů či horizontů. 
V důvodové zprávě je postup při zařazování 
záměrů do bodů př. č. 1 upraven (od konkrétního 
k obecnému) – tzn. pokud záměr nenaplní bod 
14, nejedná se o podlimitní záměr, ale zkoumá 
se, zda může naplnit bod 15 – pokud je doloženo 
neovlivnění hydrogeologických poměrů (postup a 
dokazování bude naprosto stejné jako za 
stávající právní úpravy s použitím met. výkladu), 
tak záměr nenaplní bod 14 ani 15 přílohy č. 1.  
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Sb.). To pokládáme za zbytné v případě, kdy vodní zákon (§ 17 
odst. 1) umožňuje předložit vyjádření odborně způsobilého 
hydrogeologa a v případě nakládání s podzemními vodami je 
vyjádření odborně způsobilého hydrogeologa nezbytné (§ 9 odst. 1 
vodního zákona). V této souvislosti  máme za to, že v případě námi 
navržené úpravy bude z hlediska posouzení/posuzování EIA pro 
příslušný úřad  určujícím  a dostačujícím podkladem vyjádření 
odborně způsobilého hydrogeologa (viz. výklad MŽP ze dne 24. 9. 
2008 (zn. 72045/ENV/08 zveřejněný v IS EIA). V případě, že 
hydrogeolog výrazné ovlivnění hydrogeologických poměrů vyloučí, 
nebude uplatňován ani režim podlimitního záměru neboť nebude 
naplněna dikce bodu 14. Krajské úřady se vyjadřují k projektu 
geologických prací dle § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. (na 
základě našich zkušeností sdělujeme, že již v této fázi obsahuje 
projekt na provedení vrtů pro tepelné čerpadlo téměř vždy vyjádření 
odborně způsobilého hydrogeologa).     
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Kraj Vys 525.  Z Připomínka k Čl. I bodu 135: 
Navrhujeme v Příloze č. 1 bodu 15 za slovem „a“ vypustit slova 
„s výjimkou“ a následně doplnit slovo „průzkumných 
hydrogeologických“, za slovem „vrtů“ udělat tečku. Dále 
vypustit slova „jejichž realizací nemůže dojít k propojení 
hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění 
hydrogeologických poměrů v území“. 
Zcela formální je přístup krajských úřadů při posouzení podlimitních 
záměrů na odběr podzemních vod (viz. IS EIA – více než 6395 
záměrů z nichž pouhé 4 podléhají zjišťovacímu řízení). Vítáme, že 
tento aspekt je v navržené novele zásadním způsobem upraven, 
avšak obdobný extrém by mohl nastat v případě změny 
dosavadního postupu při hloubení vrtů zejména pro studny. S 
ohledem na výklad MŽP ze dne 24. 9. 2008 (zn. 72045/ENV/08 
zveřejněný v IS EIA) navrhujeme vycházet z tohoto výkladu a 

VYSVĚTLENO – Obecně nelze z působnosti 
zákona nějakou skupinu vrtů (např. průzkumné) 
vyloučit (viz. dokument Interpretation of 
definitions of project categories of annex I and II 
of the EIA Directive, EU, 2015). Nicméně obecně 
lze konstatovat, že některé průzkumné vrty 
nejsou povolovány ve správním řízení, tudíž 
nelze aplikovat § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., proto nelze takové průzkumné vrty podrobit 
zjišťovacímu řízení. Naopak takové průzkumné 
vrty, které jsou povolovány ve správním řízení, je 
nezbytné podrobit i krokům dle zákona. 
Vypuštění části bodu tedy není možné, protože 
tímto zněním omezujeme provedení zjišťovacího 
řízení pouze na případy, kde nelze jednoznačně 
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zákonem vyloučit ze zjišťovacího řízení, případně posuzování i 
průzkumné hydrogeologické vrty.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

vyloučit vlivy na životní prostředí.  

Bod 21 
St kraj 526.  D 21 

Nahradit „sirníkové“ odborným termínem „sulfidické“ 
 
Návrh znění: 
 
Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové sulfidické rudy. 

AKCEPTOVÁNO 

Body 30 až 36 
MPO 527.  Z 1) K příloze č. 1, bodům 30 – 36 

Požadujeme přílohu č. 1 uvést do souladu se Směrnicí EIA tak, aby 
uvedené záměry nebyly nad její rámec, včetně podlimitních záměrů. 
Dále požadujeme upravit body 30 – 35 do souladu se zněním 
směrnice a vypustit bod 36. 
 
Odůvodnění: 
Text v návrhu zákona Text Směrnice 
Bod 30  - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
organických a anorganických 
chemických látek a směsí 
chemickou přeměnou 
(například uhlovodíky, 
kyseliny, zásady, oxidy, soli, 
chlór, amoniak). 
 
Bod 31 - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
přípravků na ochranu rostlin a 

Příloha I, bod 6 
Integrovaná chemická zařízení, 
a to zařízení k výrobě látek 
v průmyslovém měřítku 
chemickou přeměnou, kde je 
několik jednotek navazujících a 
funkčně propojených, a které 
jsou určeny:  
  
a) k výrobě základních 
organických chemikálií;  
  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – Z důvodu 
přehlednosti je jeden bod směrnice (obsahující 
několik pod-bodů) rozdělen do více 
samostatných bodů přílohy č. 1. Bod 30 
transponuje bod 6 a) a b) př. č. 1 směrnice, bod 
31 transponuje bod 6 d) př. č. 1 směrnice, bod 
31 transponuje bod 6 c) př. č. 1 směrnice, bod 33 
transponuje bod 6 e) př. č. 1 směrnice, bod 34 
transponuje bod 6 a) a b) př. č. 2 směrnice, bod 
35 transponuje bod 6 f) př. č. 1 směrnice a bod 
36 transponuje bod 11 h) př. č. 2 směrnice. 
Požadavek na uvedení bodů do souladu se 
směrnicí (jedná se o body, které transponují 
body z př. č. 1 směrnice) je akceptován, tzn. u 
bodů 30, 31, 32, 33 a 35 se doplňuje před první 
slova „zařízení“ nová slova „Integrovaná“. 
Integrovaným chemickým zařízením se ve 
smyslu bodu 6 př. č. 1 ke směrnici rozumí: 
„zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku 
chemickou přeměnou, kde je několik jednotek 
navazujících a funkčně propojených“.  
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biocidů chemickou přeměnou. 
 
Bod 32 - Zařízení k 
průmyslové výrobě 
fosforečných, dusíkatých a 
draselných hnojiv chemickou 
přeměnou. 
 
Bod 33 - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
farmaceutických produktů 
biologickou nebo chemickou 
cestou. 
 
Bod 35 - Zařízení k 
průmyslové výrobě výbušin 
chemickou přeměnou. 
 

b) k výrobě základních 
anorganických chemikálií;  
 
c) k výrobě fosforečných, 
dusíkatých nebo draselných 
hnojiv (jednoduchých nebo 
složených hnojiv);  
  
d) k výrobě základních přípravků 
na ochranu rostlin a biocidů;  
  
e) k výrobě základních 
farmaceutických produktů 
chemickou nebo biologickou 
cestou;  
  
f) k výrobě výbušnin. 

Bod. 34 - Výroba chemických 
látek a směsí a zpracování 
meziproduktů od stanoveného 
limitu (například pesticidy 
a farmaceutické produkty, 
nátěrové hmoty a peroxidy). 

Příloha II 
6. CHEMICKÝ PRŮMYSL 
(ZÁMĚRY NEUVEDENÉ 
V PŘÍLOZE I)  
 a) Zpracování meziproduktů a 
výroba chemikálií;  
 b) Výroba pesticidů a 
farmaceutických produktů, barev 
a laků, elastomerů a peroxidů; 

Bod 36 - Zařízení k delaboraci 
nebo ničení výbušin, munice, 
střeliva a pyrotechnických 

Směrnice neobsahuje 

 
Bod 36 nemůže být odstraněn, protože 
transponuje bod 11 písm. h) přílohy č. 2 
směrnice EIA. 
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předmětů chemickou 
přeměnou. 

 
 

SPČR 528.  Z K příloze č. 1 bodům 30 – 36 
Požadujeme upravit body 30 – 35 do souladu se zněním směrnice a 
vypustit bod 36. 
 
Odůvodnění: 
 

Text v návrhu zákona Text Směrnice 

Bod 30  - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
organických a anorganických 
chemických látek a směsí 
chemickou přeměnou 
(například uhlovodíky, 
kyseliny, zásady, oxidy, soli, 
chlór, amoniak). 
 
Bod 31 - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
přípravků na ochranu rostlin a 
biocidů chemickou přeměnou. 
 
Bod 32 - Zařízení k 
průmyslové výrobě 
fosforečných, dusíkatých a 
draselných hnojiv chemickou 
přeměnou. 

Příloha I, bod 6 
Integrovaná chemická zařízení, 
a to zařízení k výrobě látek v 
průmyslovém měřítku 
chemickou přeměnou, kde je 
několik jednotek navazujících a 
funkčně propojených, a které 
jsou určeny:  
  
a) k výrobě základních 
organických chemikálií;  
  
b) k výrobě základních 
anorganických chemikálií;  
  
c) k výrobě fosforečných, 
dusíkatých nebo draselných 
hnojiv (jednoduchých nebo 
složených hnojiv);  
  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – Z důvodu 
přehlednosti je jeden bod směrnice (obsahující 
několik pod-bodů) rozdělen do více 
samostatných bodů přílohy č. 1. Bod 30 
transponuje bod 6 a) a b) př. č. 1 směrnice, bod 
31 transponuje bod 6 d) př. č. 1 směrnice, bod 
31 transponuje bod 6 c) př. č. 1 směrnice, bod 33 
transponuje bod 6 e) př. č. 1 směrnice, bod 34 
transponuje bod 6 a) a b) př. č. 2 směrnice, bod 
35 transponuje bod 6 f) př. č. 1 směrnice a bod 
36 transponuje bod 11 h) př. č. 2 směrnice. 
Požadavek na uvedení bodů do souladu se 
směrnicí (jedná se o body, které transponují 
body z př. č. 1 směrnice) je akceptován, tzn. u 
bodů 30, 31, 32, 33 a 35 se doplňuje před první 
slova „zařízení“ nová slova „Integrovaná“. 
Integrovaným chemickým zařízením se ve 
smyslu bodu 6 př. č. 1 ke směrnici rozumí: 
„zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku 
chemickou přeměnou, kde je několik jednotek 
navazujících a funkčně propojených“.  
 
Bod 36 nemůže být odstraněn, protože 
transponuje bod 11 písm. h) přílohy č. 2 
směrnice EIA. 
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Bod 33 - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
farmaceutických produktů 
biologickou nebo chemickou 
cestou. 
 
Bod 35 - Zařízení k 
průmyslové výrobě výbušin 
chemickou přeměnou. 

d) k výrobě základních přípravků 
na ochranu rostlin a biocidů;  
  
e) k výrobě základních 
farmaceutických produktů 
chemickou nebo biologickou 
cestou;  
 f) k výrobě výbušnin. 

Bod. 34 - Výroba chemických 
látek a směsí a zpracování 
meziproduktů od stanoveného 
limitu (například pesticidy 
a farmaceutické produkty, 
nátěrové hmoty a peroxidy). 

Příloha II 
6. CHEMICKÝ PRŮMYSL 
(ZÁMĚRY NEUVEDENÉ V 
PŘÍLOZE I)  
 a) Zpracování meziproduktů a 
výroba chemikálií;  
 b) Výroba pesticidů a 
farmaceutických produktů, barev 
a laků, elastomerů a peroxidů;  

Bod 36 - Zařízení k delaboraci 
nebo ničení výbušin, munice, 
střeliva a pyrotechnických 
předmětů chemickou 
přeměnou. 

Směrnice neobsahuje 

 
 

HK ČR 529.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, body 30 – 36) 

Požadujeme upravit body 30 – 35 do souladu se zněním směrnice a 
vypustit bod 36. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – Z důvodu 
přehlednosti je jeden bod směrnice (obsahující 
několik pod-bodů) rozdělen do více 
samostatných bodů přílohy č. 1. Bod 30 
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Odůvodnění: 

Text v návrhu zákona Text Směrnice 

Bod 30  - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
organických a anorganických 
chemických látek a směsí 
chemickou přeměnou 
(například uhlovodíky, 
kyseliny, zásady, oxidy, soli, 
chlór, amoniak). 

Bod 31 - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
přípravků na ochranu rostlin a 
biocidů chemickou přeměnou. 

Bod 32 - Zařízení k 
průmyslové výrobě 
fosforečných, dusíkatých a 
draselných hnojiv chemickou 
přeměnou. 

Bod 33 - Zařízení k 
průmyslové výrobě základních 
farmaceutických produktů 
biologickou nebo chemickou 
cestou. 

Bod 35 - Zařízení k 
průmyslové výrobě výbušin 
chemickou přeměnou. 

Příloha I, bod 6 

Integrovaná chemická zařízení, 
a to zařízení k výrobě látek v 
průmyslovém měřítku 
chemickou přeměnou, kde je 
několik jednotek navazujících a 
funkčně propojených, a které 
jsou určeny:  

 a) k výrobě základních 
organických chemikálií;  

 b) k výrobě základních 
anorganických chemikálií;  

 c) k výrobě fosforečných, 
dusíkatých nebo draselných 
hnojiv (jednoduchých nebo 
složených hnojiv);  

 d) k výrobě základních 
přípravků na ochranu rostlin a 
biocidů;  

 e) k výrobě základních 
farmaceutických produktů 
chemickou nebo biologickou 
cestou;  

 f) k výrobě výbušnin. 

Bod 34 - Výroba chemických 
látek a směsí a zpracování 

Příloha II 

transponuje bod 6 a) a b) př. č. 1 směrnice, bod 
31 transponuje bod 6 d) př. č. 1 směrnice, bod 
31 transponuje bod 6 c) př. č. 1 směrnice, bod 33 
transponuje bod 6 e) př. č. 1 směrnice, bod 34 
transponuje bod 6 a) a b) př. č. 2 směrnice, bod 
35 transponuje bod 6 f) př. č. 1 směrnice a bod 
36 transponuje bod 11 h) př. č. 2 směrnice. 
Požadavek na uvedení bodů do souladu se 
směrnicí (jedná se o body, které transponují 
body z př. č. 1 směrnice) je akceptován, tzn. u 
bodů 30, 31, 32, 33 a 35 se doplňuje před první 
slova „zařízení“ nová slova „Integrovaná“. 
Integrovaným chemickým zařízením se ve 
smyslu bodu 6 př. č. 1 ke směrnici rozumí: 
„zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku 
chemickou přeměnou, kde je několik jednotek 
navazujících a funkčně propojených“.  
 
Bod 36 nemůže být odstraněn, protože 
transponuje bod 11 písm. h) přílohy č. 2 
směrnice EIA.  
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meziproduktů od stanoveného 
limitu (například pesticidy 
a farmaceutické produkty, 
nátěrové hmoty a peroxidy). 

6. CHEMICKÝ PRŮMYSL 
(ZÁMĚRY NEUVEDENÉ V 
PŘÍLOZE I)  

 a) Zpracování meziproduktů a 
výroba chemikálií;  

 b) Výroba pesticidů a 
farmaceutických produktů, barev 
a laků, elastomerů a peroxidů;  

Bod 36 - Zařízení k delaboraci 
nebo ničení výbušin, munice, 
střeliva a pyrotechnických 
předmětů chemickou 
přeměnou. 

Směrnice neobsahuje 

 

 
ČBÚ 530.  Z 

↓ 
D 

k příloze č. 1, položka 36 tabulky 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 135 text položky 36 přílohy č. 1 
návrhu zákona uvést ve znění:  
„Zařízení k výrobě výbušnin mimo položku č. 35 nebo ničení 
výbušnin, munice, střeliva a pyrotechnických výrobků.“. 

Odůvodnění: Delaborace výbušnin je výrobou výbušnin, neboť 
výroba ve smyslu vyhlášky č. 327/1992 Sb. zahrnuje jakýkoliv 
proces získávání výbušnin. Tím by šlo o duplicitu s položkou 35. 
V bodu 11 písm. h) přílohy II. revidované směrnice EIA se uvádí 
„Zařízení  
k regeneraci nebo zneškodňování výbušných látek“ a ve smyslu cit. 
směrnice by tudíž zjišťovacímu řízení měla podléhat nejen výroba 
výbušnin chemickou cestou. Současně není zřejmé, co směrnice 
chápe jako regeneraci a rovněž, zda směrnice rozumí výbušnými 

VYSVĚTLENO – Pokud bude záměr naplňovat 
oba body (35 i 36), bude pro stanovení 
povinností rozhodující „vyšší“ bod, tedy bod 35.  
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předměty i střelivo, munice a pyrotechnické výrobky. Právní řád ČR 
nepoužívá pojem „pyrotechnické předměty“, nýbrž pyrotechnické 
výrobky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Bod 37 
MPO 531.  Z K příloze č. 1 bodu 37 

Požadujeme v textové části bodu vypustit slova „, vápna nebo 
zpracování magnezitu“. 
 
Odůvodnění: 
V textu Směrnice EIA je v Příloze II (Záměry uvedené v čl. 4, odst. 
2) pod číslem 5. b) uvedeno Zařízení k výrobě cementu. Zařízení 
pro výrobu vápna ani oxidu hořečnatého není obsaženo nikde 
v Příloze I ani v Příloze II Směrnice. K dosažení maximálního 
souladu s právem Evropského společenství, zejména se Směrnicí 
EIA a k zamezení nerovných podmínek mezi uvedenými zařízeními 
v ČR a v ostatních členských státech požadujeme výše uvedenou 
úpravu.  
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – Nevyplývá to ze směrnice EIA, 
ale ze směrnice IPPC a rovněž ze skutečnosti, 
že výroba vápna a zpracování magnezitu má 
podobné vlivy na ŽP a VZ jako výroba cementu.  
 
Výrobu vápna a zprac. magnezitu mají 
v zákonech obsaženu i okolní státy – např. 
Polsko a Slovensko.  
PL zákon – oddíl 3.1 bod 16 
SK zákon – bod 6.1 
 
Jak je tedy patrné i v okolních státech podléhá 
výroba vápna postupům dle zákona EIA.  

SPČR 532.  Z K příloze č. 1 bodu 37 
Požadujeme v textové části bodu vypustit slova „, vápna nebo 
zpracování magnezitu“. 
 
Odůvodnění: 
V textu Směrnice EIA je v Příloze II (Záměry uvedené v čl. 4, odst. 
2) pod číslem 5. b) uvedeno Zařízení k výrobě cementu. Zařízení 
pro výrobu vápna ani oxidu hořečnatého není obsaženo nikde 
v Příloze I ani v Příloze II Směrnice. K dosažení maximálního 
souladu s právem Evropského společenství, zejména se Směrnicí 
EIA a k zamezení nerovných podmínek mezi uvedenými zařízeními 
v ČR a v ostatních členských státech požadujeme výše uvedenou 

VYSVĚTLENO – Viz předchozí bod.  
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úpravu. 
HK ČR 533.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, bod 37) 

Požadujeme v textové části bodu vypustit slova „vápna nebo 
zpracování magnezitu“. 

Odůvodnění: 

V textu Směrnice EIA je v Příloze II (Záměry uvedené v čl. 4, odst. 
2) pod číslem 5. b) uvedeno Zařízení k výrobě cementu. Zařízení 
pro výrobu vápna ani oxidu hořečnatého není obsaženo nikde 
v Příloze I ani v Příloze II Směrnice. K dosažení maximálního 
souladu s právem Evropského společenství, zejména se Směrnicí 
EIA a k zamezení nerovných podmínek mezi uvedenými zařízeními 
v ČR a v ostatních členských státech požadujeme výše uvedenou 
úpravu. 

VYSVĚTLENO – Viz předchozí bod.  

Bod 38 
St kraj 534.  D 38 

Namísto „m2“ uvést „m3“ 

Kapacitu tavení je nutno uvést v objemové jednotce. 
 
Návrh znění: 
 
10 tis. m2 m 3/rok 
7 tis. t/rok 

AKCEPTOVÁNO JINAK – plošný, resp. 
objemový limit je odstraněn a ponechán pouze 
limit hmotnostní. Bod tedy nově zní: „Zařízení na 
výrobu skla a skelných vláken s kapacitou tavení 
od stanoveného limitu“. Limit je ponechán pouze 
jeden, a to „7 tis. t/rok“.  
 

Bod 41 
Praha 535.  Z Není jasné, zda obalovny živičných směsí lze podřadit pod výrobu 

ostatních stavebních hmot (položka č. 41). V případě, že ne, 
s vypuštěním rovněž nesouhlasíme.  
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – bod týkající se obaloven 
živičných směsí byl odstraněn z důvodu uvedení 
př. č. 1 do souladu se směrnicí.  

Body 44 – 52 + 115 
MD 536.  Z K čl. I, bodu 135 (Příloha č. 1) AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
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Níže uvedené položky požadujeme uvést v následujícím znění: 
„44. Novostavby celostátních železničních drah.“ 
„45. Novostavby železničních a intermodálních zařízení, překladišť a 
železničních drah s délkou od stanoveného limitu.“ 
„46. Novostavby tramvajových, trolejbusových, nadzemních a 
podzemních drah, visutých drah nebo podobných drah zvláštního 
typu sloužících výhradně nebo zvláště k přepravě lidí.“ 
 „47. Novostavby dálnic a pozemních komunikací, které mohou být 
označeny jako silnice pro motorová vozidla.“ 
„48. Novostavby silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více 
jízdních pruzích a rozšíření nebo přestavby stávajících silnic nebo 
místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice 
nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o 
souvislé délce od stanoveného limitu.“ 
„49. Novostavby silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy 
o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); 
novostavby ostatních pozemních komunikací od stanovené délky (a) 
a od stanovené předpokládané intenzity dopravy pro novostavby a 
ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b).“ 
„50. Novostavby vodních cest, přístavů a překladišť pro plavidla 
s výtlakem od stanoveného limitu.“ 
„51. Novostavby přístavů a přístavních zařízení pro plavidla 
s výtlakem od stanoveného limitu.“ 
„52. Novostavby vodních cest a úpravy toků sloužících k jejich 
splavnění; úpravy toků sloužících k ochraně proti povodním, pokud 
významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.“ 
„115. Novostavby přístavů pro malá plavidla.“ 
 
Odůvodnění navrhovaných změn: 
 
Navržené změny směřují k uvedení daných položek do souladu 
s požadavky směrnice. Přestože je vymezení jednotlivých položek 

Připomínka velmi zužuje výklad bodu směrnice 
EIA, což není v souladu s požadavky směrnice 
EIA. 
Rovněž nezohledňuje změny záměru, proto 
nelze akceptovat. Návrh bodů 47, 50, 51 a 115 
bude upraven. 
 
Není uveden návrh požadované úpravy, tj. 
připomínka je v rozporu s legislativními pravidly. 
 
Směrnice EIA požaduje posuzovat „tradings 
ports, piers for loading and unloading connected 
to land and outside ports…“. Z tohoto důvodu 
bylo navrženo zahrnout i překladiště, kde 
dochází k vykládání a nakládání na lodě. 
 
Připomínka velmi zužuje výklad bodu směrnice 
EIA, což není v souladu s požadavky směrnice 
EIA. 
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v příloze směrnice nejednotné, je zřejmé, že se v uvedených 
případech má jednat pouze o nově budované stavby. Užití pojmu 
„výstavba“ by s ohledem na terminologii užívanou v našem právním 
řádu nebylo jednoznačné, proto navrhujeme pojem „novostavba“. 
 
U položek 50 – 52 navrhujeme zesouladnění s terminologií zákona 
č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě (vymezení pojmů přístav, 
přístaviště, překladiště, malé plavidlo) 
Dále požadujeme odstranění záměrů zařazených nad rámec 
požadavků směrnice EIA: 

- v položce 51 se jedná s ohledem na bod 8 písm. b) přílohy 1 
směrnice  o překladiště (podle zákona o vnitrozemské 
plavbě určená pro nákladní dopravu), nikoliv o přístaviště 
(podle zákona určená pro osobní dopravu) 

- v položce 51 ponechat pouze přístavy s ohledem na bod 10 
písm. e) přílohy II směrnice 

v položce 115 neuvádět „rekreační přístavy“, ale pouze přístavy (s 
ohledem na terminologii zákona o vnitrozemské plavbě) a 
místo „jachty a malé čluny“ uvést „malá plavidla“ (opět 
s ohledem na zákonnou terminologii). 

Bod 48 
Lb kraj 537.  Z Bod 48) – zrušit slovo „souvislé“ a nahradit ho slovem „celkové“ – 

může dojít k situaci, kdy např. rozšíření silnice na 4 pruhy nebude 
v určitém úseku možné z technických důvodů (most, tunel atp.) a 
vzniknou tak dva úseky délky menší, než 2 km, avšak s dopady 
shodnými se záměrem naplňujícím novelizovanou dikci – zásadní 
připomínka 

VYSVĚTLENO – nelze akceptovat, neboť 
směrnice požaduje uvést „souvislé“ – viz bod 7 
c) př. č. 1 směrnice.  

Bod 49 
Praha 538.  D K položce č. 49 - není jasné, zda zahrnuje i rekonstrukce či nikoliv, 

když to na rozdíl např. od položky č. 48 není výslovně uvedeno. 
Dále není zcela jasné, zda i v části této položky za středníkem platí 
to, co je uvedeno na str. 44 důvodové zprávy, tj. že podmínky 

VYSVĚTLENO - Ano, zahrnuje i rekonstrukce 
v souladu s § 4 odst. 1 zákona. Výklad tohoto 
znění bodu je, že platí kumulativně, tj. 
komunikace musí být delší více než 2 km a musí 
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spojené spojkou „a“ nemusí být splněny kumulativně. být na ní předmětná intenzita dopravy.  
Bod 50 
HK ČR 539.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, bod 50) 

Požadujeme tento bod upravit do následující podoby: 

„Vodní cesty, přístavy a překladiště sloužící nakládce a vykládce 
zboží, přístaviště a přístavní zařízení pro plavidla s výtlakem od 
stanoveného limitu.“ 

Odůvodnění: 

Novela směrnice EIA, která je připomínkovaným materiálem 
implementována, neobsahuje změny přílohy č. 1 směrnice EIA. 
Původní směrnice EIA v tomto kontextu obsahuje tento text: 

8. a) Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou vodní 
dopravu umožňující plavbu lodí nad 1 350 tun; 

b) Obchodní přístavy, přístaviště pro nakládání a vykládání spojená 
s pevninou a vnějšími přístavy (s vyloučením přístavišť pro převozní 
lodi) přístupné lodím nad 1 350 tun. 

V anglickém znění:  

8. (a) Inland waterways and ports for inland-waterway traffic which 
permit the passage of vessels of over 1 350 tonnes;  

(b) Trading ports, piers for loading and unloading connected to land 
and outside ports (excluding ferry piers) which can take vessels of 
over 1 350 tonnes. 

Z toho vyplývá, že pojmy „přístaviště a přístavní zařízení“ jsou 
zásadně chybně interpretována, protože směrnice předepisuje (v 
angličtině, čeština nemá korektní terminologii) jen „ports“ (takže 
přístavy, ne přístaviště) a „piers for loading and unloading 
connected to land and outside ports (excluding ferry piers)“, což 
není ekvivalent slova „přístaviště a přístavní zařízení“, znamená 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návrh bodu 50 bude upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



správně „překladiště“ a anglické znění se omezuje na překladiště 
sloužící nakládce a vykládce a jednoznačně vylučuje přístaviště 
osobních (přívozních) lodí. 

Novela tedy neadekvátně zařazuje mezi povinně posuzovaná 
přístaviště a přístavní zařízení pro osobní lodě. Zároveň zařazuje 
pojem „přístavní zařízení“, byť směrnice uvádí jen překladiště pro 
nakládku a vykládku (pojem outside ports znamená vnější přístavy 
na moři). 

ČKAIT 540.  Z K příloze č. 1, bodu 50 

Návrh: 

Vodní cesty, přístavy a překladiště, přístaviště a přístavní 
zařízení pro plavidla s výtlakem od stanoveného limitu. 

Odůvodnění: 

Původní znění neodpovídá anglickému originálu  
 
8. (a) Inland waterways and ports for inland-waterway traffic which 
permit the passage of vessels of over 1 350 tonnes; 
  
(b) Trading ports, piers for loading and unloading connected to land 
and outside ports (excluding ferry piers) which can take vessels of 
over 1 350 tonnes 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návrh bodu 50 bude upraven. 
 

SMOČR 541.  Z Příloha č. 1 – bod 50 

Požadujeme zrevidovat a upravit navrhované znění tohoto bodu v 
souvislosti s obsahem odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Dle směrnice jsou povinně posuzovány: 

8.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návrh bodu 50 bude upraven. 
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(a) Inland waterways and ports for inland-waterway traffic which 
permit the passage of vessels of over 1 350 tonnes; 

(b) Trading ports, piers for loading and unloading connected to land 
and outside ports (excluding ferry piers) which can take vessels of 
over 1 350 tonnes; 

8.  

a) Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou vodní 
dopravu umožňující plavbu lodí nad 1 350 tun; 

b) Obchodní přístavy, přístaviště pro nakládání a vykládání spojená 
s pevninou a vnějšími přístavy (s vyloučením přístavišť pro převozní 
lodi) přístupné lodím nad 1 350 tun. 

Z uvedeného vyplývá, že pojmy „přístaviště a přístavní zařízení“ 
jsou zásadně chybně interpretovány, protože směrnice předepisuje 
(v angličtině, čeština nemá korektní terminologii) jen „ports“ (takže 
přístavy, ne přístaviště) a „piers for loading and unloading 
connected to land and outside ports (excluding ferry piers)“, což 
není ekvivalent slova „přístaviště a přístavní zařízení“, znamená 
správně „překladiště“ a anglické znění se omezuje na překladiště 
sloužící nakládce a vykládce a jednoznačně vylučuje přístaviště 
osobních (přívozních) lodí. 

Návrh novely tedy neadekvátně zařazuje mezi povinně posuzovaná 
přístaviště a přístavní zařízení pro osobní lodě, která mohou mít 
výtlak 1350 tun. Zároveň zařazuje pojem „přístavní zařízení“, byť 
směrnice uvádí jen překladiště pro nakládku a vykládku (pojem 
outside ports jsou vnější přístavy na moři). 

Tato připomínka je zásadní. 
Body 51 a 52 
Lb kraj 542.  Z Bod 52) – bod je vhodné rozdělit na dva → vodní cesty x úpravy 

vodních toků. Zároveň část týkající se vodních cest doplnit o „, 
VYSVĚTLENO – Obě části spolu věcně souvisí, 
a to konkrétně v úpravě toku. Není zcela 
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včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení“. 
 

Odůvodnění: 
Spojují se dva druhy záměrů, které spolu nesouvisí dostatečnou 
měrou. Jde  
o stávající znění odpovídajícího bodu přílohy č. 1. V důsledku 
klesajících stavů vody může vzniknout zájem na stavbě nového jezu 
na existující vodní cestě, který by v předloženém znění nepodléhal 
postupu dle zákona. 

relevantní, zdali ta úprav je za účelem vodní 
cesty nebo ochrana proti povodním. Podstatná je 
vlastní činnost – úprava toku, která má být 
postoupena krokům dle zákona. 
 
Pokud bude někdo chtít postavit nový jez nebo 
vzdouvací zařízení, jedná se o úpravu vodní 
cesty, proto byl tento duplicitní text odstraněn. 

Lb kraj 543.  Z Část týkající se úprav vodních toků přeformulovat takto: „Úpravy 
vodních toků nebo opatření proti povodním významně měnící 
charakter toku nebo ráz krajiny, s výjimkou revitalizací člověkem 
upravených toků, jejichž výsledkem je vodní tok přirozeného 
charakteru.“ – zásadní připomínka  

 
Odůvodnění:  
Novela se vyjadřuje pouze k ochraně proti povodním, avšak úpravy 
vodních toků významně měnící charakter toku nemusí být činěny 
pouze z důvodu ochrany před povodněmi. 

VYSVĚTLENO – Lze s připomínkou souhlasit, 
avšak lidskou činností provedená úprava toku, i 
když má pozitivní vliv. Dojde k značnému zásahu 
do stávající krajiny, ekosystému apod., proto je 
potřeba vyhodnotit vlivy záměru. Zároveň je 
nutné podotknout, že úpravy narovnaných koryt 
toků se provádí z důvodu ochrany proti 
povodním, tj. zdržení vody v krajině. 

ČKAIT 544.  Z K příloze č. 1, bodu 51 

Návrh: 

Přístavy, přístaviště a přístavní zařízení pro plavidla s výtlakem 
od stanoveného limitu. 

Odůvodnění: 

Původní znění neodpovídá anglickému originálu 
Construction of roads, harbours and port installations, including 
fishing harbours (projects not included in Annex I); 

VYSVĚTLENO – Nelze akceptovat, znamenalo 
by nepřípustné zúžení směrnice. Do tohoto bodu 
budou zařazeny pouze přístaviště pro plavidla 
s výtlakem od 200 tun.  

ČKAIT 545.  Z K příloze č. 1, bodu 52 

Návrh: 

VYSVĚTLENO – neakceptováno, neboť oba 
výrazy jsou navzájem synonymy, a proto 
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Vodní cesty a úpravy kanalizování toků sloužící k jejich 
splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, 
pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny. 

Odůvodnění: 

Původní znění neodpovídá anglickému originálu 
Inland-waterway construction not included in Annex I, canalisation 
and flood-relief works 

k úpravě není důvod. Ponecháno stávající platné 
znění.  

SMOČR 546.  Z Příloha č. 1 – bod 51, 52 a 115 

Požadujeme zrevidovat a upravit navrhované znění těchto bodů v 
souvislosti s obsahem odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Dle směrnice podléhají zjišťovacímu řízení: 

10.  

(e) Construction of roads, harbours and port installations, including 
fishing harbours (projects not included in Annex I); 

(f) Inland-waterway construction not included in Annex I, 
canalisation and flood-relief works; 

11.  

(b) Marinas; 

 

10.  

e) Výstavba silnic, přístavů a přístavních zařízení, včetně 
rybářských přístavů (záměry neuvedené v příloze I); 

f) Výstavba vnitrozemských vodních cest neuvedených v příloze I, 
úpravy toků sloužící k jejich splavnění a ochraně proti povodním; 

AKCEPTOVÁNO JINAK – pojem „kanalizování“ 
viz vypořádání připomínky výše. S odstraněním 
pojmu „přístaviště“ nelze souhlasit, neboť 
směrnice požaduje posuzovat přístavy pro lodě 
od stanoveného výtlaku, teoreticky pak nelze 
připustit např. případ rozdílného přístupu k 
přístavům pro lodě s výtlakem od 1 350 t, resp. 
200 t a k přístavištím pro lodě s výtlakem od 1 
350 t, resp. 200 t.  
 
Směrnice požaduje posuzovat nejen záměry, ale 
rovněž jejich změny.  
 
Návrh bodu 115 bude upraven. 
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11.  

b) Přístaviště plavidel pro sport a rekreaci; 

Pojem „přístaviště“ směrnice neobsahuje, je tak nad rámec 
požadavků, směrnice předepisuje jen přístavy („harbours and port 
installations“). Směrnice předepisuje jen výstavbu vodních cest 
„Inland-waterway construction“, ale novela předepisuje kompletní 
„Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění“. Z této 
formulace není zřejmé, že pokud zde vodní cesta už existuje, tak 
podle směrnice nepodléhá, protože podléhá jen výstavba. 

Pojem „canalisation“ je nesprávně přeložen jako „úpravy toků 
sloužící k jejich splavnění“, v německém znění je užito 
„Flusskanalisierungs- und Stromkorrekturarbeiten“, což znamená 
kanalizování toku (výstavba jezů) a úpravy pro průchod vody. 

U rekreačních přístavů pro jachty a malé čluny nutno vymezit, že se 
nejedná o přístaviště nebo vývaziště (často dochází k nesprávné 
interpretaci). 

Tato připomínka je zásadní. 

Body 53 až 56 
St kraj 547.  Z Příloha č. 1, b. 53, 54, 55, 56 

 
Jsme toho názoru, že body 53 a 55 (resp. 54 a 56) by měly být 
jednotně formulovány. Navrhujeme vypustit v bodě 53 (resp. 54) 
následující část textu: … „spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou 
nebo skládkováním“… a kompetence MŽP a KÚ rozlišit pouze 
stanovením kapacit, tedy sloučit tyto body s 55 a 56 a stanovit limity 
zvlášť pro MŽP a KÚ. 
 
Odůvodnění: Není totiž přesvědčující, že jiný způsob (jaký?, 
biologický?) odstraňování nebo využívání odpadů bude z hlediska 

VYSVĚTLENO – směrnice uvádí v bodech 9 a 
10 přílohy č. 1 následující znění: „Waste disposal 
installations for the incineration, chemical 
treatment as defined in Annex I to Directive 
2008/98/EC of the European Parliament and of 
the Council of 19 November 2008 on waste ( 3 ) 
under heading D9, or landfill of hazardous waste, 
as defined in point 2 of Article 3 of that Directive.“ 
a „Waste disposal installations for the 
incineration or chemical treatment as defined in 
Annex I to Directive 2008/98/EC under heading 
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nároků na odbornost posouzení a jejich případných vlivů na životní 
prostředí méně náročné, než u záměru uvedených pod 
navrhovaným bodem 53. 
Ponechá-li se předložené znění uvedené v bodu 53, bylo by 
nanejvýš žádoucí podrobně, patřičně odborně a současně 
srozumitelně specifikovat, co vše se skrývá pod pojmem fyzikálně–
chemická úprava, navíc by mohlo dojít k matení pojmů. Pod bodem 
55 se může formálně a i věcně skrývat některý ze způsobů 
fyzikálně-chemické úpravy. 
Obdobný náhled je možné aplikovat na body 54 resp. 56 přílohy č. 1 
navrhované novely zákona EIA. 
 
Návrh znění: 
 
53 
Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů 
spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním 
s kapacitou od stanoveného limitu. 
Limit MŽP … t/den 
KÚ 250 t/den 
 
54 
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů 
spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou od 
stanoveného limitu. 
Limit MŽP …. t/den 
KÚ 2500 t/den 
 
55 
Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů 
s kapacitou od stanoveného limitu. 
 

D9 of non-hazardous waste with a capacity 
exceeding 100 tonnes per day.“. Je zřejmé, že u 
vyjmenovaných způsobů využívání a 
odstraňování nebezpečných odpadů směrnice 
požaduje provést posouzení bez ohledu na 
kapacitu zařízení. Vámi navržená úprava se 
stanovením limitu u kategorie I pro nebezpečný 
odpad by tedy byla zúžením požadavků 
směrnice, což není přípustné. Vámi navržená 
úprava u ostatního odpadu by znamenala 
opačný případ – u kategorie I bychom byli nad 
rámec směrnice, což není z hlediska 
hospodářského rozvoje ČR žádoucí.   
 
Znění bodu 53 a 54 bylo zavedeno již zákonem 
č. 39/2015 Sb., navrženou novelou nedochází 
k jakékoliv úpravě znění těchto dvou bodů. Více 
jak roční praxe neukazuje, že by zařazování do 
těchto bodů bylo neúměrně problematické.  
 
Vámi navržená úprava proto není z výše 
uvedených důvodů akceptována.  
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56 
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s 
kapacitou od stanoveného limitu. 
 

Bod 59 
MPO 548.  Z K příloze č. 1 bodu 59 

Požadujeme výrazně navýšit limitní hodnotu v kategorii II sloupci 
KÚ. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná hodnota je desetinásobným snížením stávající hodnoty 
pro odběr podzemních vod. Stávající zákon EIA předpokládá 
provedení zjišťovacího řízení pro odběry vyšší než 1 mil. m3 za rok. 
Byť nerozporujeme snahu MŽP řešit narůstající problémy se 
suchem a budoucím možným nedostatkem vody, nelze souhlasit 
s takto razantním snížením limitní hodnoty. Je třeba zohlednit fakt, 
že regulační nástroje ke snížení odběru podzemních vod 
předpokládá vodní zákon již od výrazně nižších hodnot odběrů, tato 
regulace má vést ke snížení spotřeby všechny spotřebitele bez 
ohledu na množství odebírané vody. V případném procesu EIA by 
však měly být prověřovány pouze ty záměry, které by mohly výrazně 
ovlivnit hydrogeologickou situaci v území, což se však týká výrazně 
vyšších odběrů, než navrhovaných 100 000 m3 za rok. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO – Návrh bodu 59 bude 
upraven. Limit bodu zvýšen na 250 tis. m3/rok.  

SPČR 549.  Z K příloze č. 1 bodu 59 
Požadujeme výrazně navýšit limitní hodnotu v kategorii II sloupci 
KÚ. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná hodnota je desetinásobným snížením stávající hodnoty 
pro odběr podzemních vod. Stávající zákon EIA předpokládá 
provedení zjišťovacího řízení pro odběry vyšší než 1 mil. m3 za rok. 

AKCEPTOVÁNO – Návrh bodu 59 bude 
upraven.Limit bodu zvýšen na 250 tis. m3/rok. 
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Byť nerozporujeme snahu MŽP řešit narůstající problémy se 
suchem a budoucím možným nedostatkem vody, nelze souhlasit 
s takto razantním snížením limitní hodnoty. Je třeba zohlednit fakt, 
že regulační nástroje ke snížení odběru podzemních vod 
předpokládá vodní zákon již od výrazně nižších hodnot odběrů, tato 
regulace má vést ke snížení spotřeby všechny spotřebitele bez 
ohledu na množství odebírané vody. V případném procesu EIA by 
však měly být prověřovány pouze ty záměry, které by mohly výrazně 
ovlivnit hydrogeologickou situaci v území, což se však týká výrazně 
vyšších odběrů, než navrhovaných 100 000 m3 za rok. 

HK ČR 550.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, bod 59) 

Požadujeme výrazně navýšit limitní hodnotu v kategorii II sloupci 
KÚ. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná hodnota je desetinásobným snížením stávající hodnoty 
pro odběr podzemních vod. Stávající zákon EIA předpokládá 
provedení zjišťovacího řízení pro odběry vyšší než 1 mil. m3 za rok. 
Byť nerozporujeme snahu MŽP řešit narůstající problémy se 
suchem a budoucím možným nedostatkem vody, nelze souhlasit 
s takto razantním snížením limitní hodnoty. Je třeba zohlednit fakt, 
že regulační nástroje ke snížení odběru podzemních vod 
předpokládá vodní zákon již od výrazně nižších hodnot odběrů, tato 
regulace má vést ke snížení spotřeby všechny spotřebitele bez 
ohledu na množství odebírané vody. V případném procesu EIA by 
však měly být prověřovány pouze ty záměry, které by mohly výrazně 
ovlivnit hydrogeologickou situaci v území, což se však týká výrazně 
vyšších odběrů, než navrhovaných 100 000 m3 za rok. 

AKCEPTOVÁNO – Návrh bodu 59 bude 
upraven. Limit bodu zvýšen na 250 tis. m3/rok. 

Body 60, 61, 62 
MZe 551.  Z K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 60, 61 a 62 

Požadujeme uvést text do souladu s terminologií vodního zákona, 
tzn. slova „přečerpávání vodních zdrojů“ nahradit slovy „převody 

AKCEPTOVÁNO – Návrh bodů 61 a 62 bude 
upraven  
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vody“ a slova „přečerpávání“ nahradit slovem „převádění“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Lb kraj 552.  Z Bod 60) – doplnit výrazně nižší limit na ZŘ (max. 5 mil. m3/rok) – 
Předložený limit neodpovídá dimenzím reálným v podmínkách ČR. 
Např. předpokládané přečerpávání vody mezi povodím Jizery a Nisy 
za účelem zásobování Frýdlantska v důsledku ztráty podzemních 
zdrojů vody (rozšíření dolu Turów) má intenzitu 1,44 mil. m3/rok, 
přičemž toto čerpání nelze označit za nevýznamné ovlivnění 
vodnosti primárně dotčených toků. I při zohlednění navržené úpravy 
bude dosaženo pouze kritéria na podlimitní oznámení – zásadní 
připomínka 

VYSVĚTLENO – nelze akceptovat z důvodu 
uvedení v př. č. 1 směrnice – požadavek 
posouzení.  

Lb kraj 553.  Z Bod 61) – neúměrně vysoké hodnoty průtoků, které neodpovídají 
podmínkám ČR. Např. Jizera v Železném Brodě, při Qa = 17,2 m3 
dosáhne ročního průtoku pouze 542,42 mil. m3/rok, Labe v Přelouči 
má průtok 1866,93 mil. m3/rok. Na nastavená kritéria by tedy téměř 
žádný záměr nedosáhl, a pokud ano, pak by byl těžko „povolitelný“. 
Navíc, 5% z uvedené hodnoty je 100 mil. m3, čímž tento bod ztrácí 
svůj smysl ve srovnání s předchozím. V praxi by tedy každý záměr 
splňující kritéria bodu 61 již naplňoval i dikci bodu 60, přičemž oba 
body podléhají stejnému procesu podle zákona. Snížit obě kritéria, 
tedy průtok povodím i procentuální limitní hodnotu alespoň na ½ - 
zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO – nelze akceptovat z důvodu 
uvedení v př. č. 1 směrnice – požadavek 
posouzení.  

MZe 554.  Z K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 61  
Požadujeme slovo „víceletý“ nahradit slovy „dlouhodobý průměrný“ 
a dále slova „tohoto průtoku“ nahradit slovy „ dlouhodobého 
průměrného průtoku v místě, odkud se voda převádí“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Lb kraj 555.  Z Bod 62) – vzhledem k současným prognózám sucha snížit limit a) 
na 2,5 mil. m3/rok – Důvodem je opět porovnání limitu s realitou 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – nově tedy bod 
zní: „Odběr vody a převod vod mezi povodími 
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v podmínkách ČR. Např. odběr vody významným potravinářským 
podnikem s výrobou cca 4,5 tis. t/rok potravinářských střívek 
nedosahuje ani 1 mil. m3/rok. Limit b) formulovat takto: ½ Q355 u 
povrchových zdrojů; 15 % dlouhodobého ročního průtoku u 
podzemních zdrojů - Průměrný dlouhodobý roční průtok Jizerky 
v Hrabačově (kde uvedený podnik plánuje nové odběrné místo) je 
1,889 m3/s, z čehož 30 % = 0,567 m3/s, což odpovídá přibližně Q300 
(Q330 = 0,445 m3/s; Q355 = 0,324 m3/s). Min. zůstatkový průtok dle 
metodiky MŽP zde odpovídá 0,385 m3/s. Součet MZP s 30 % Qa je 
roven 0,952 m3/s, což odpovídá zhruba Q230. Na tomto příkladu je 
patrné, že odběr vody odpovídající 30 % ročního průtoku je jako 
spodní limitní hodnota mimo běžně reálné meze. Takové odběry 
budou při nejmenším dosti výjimečné, protože by při dodržení MZP 
dle metodiky MŽP byly realizovatelné pouze po určitou část roku, 
která by v tomto případě nedosahovala ani 2/3.   
Limit b) by se tedy měl odvíjet nikoli od Qa, ale od M-denních 
průtoků. Smysluplnou hodnotou by mohla být ½ Q355, což 
v uvedeném případě odpovídá 162 l/s, které by bylo možné odebírat 
po dobu cca 310 dní v roce při dodržení MZP dle metodiky MŽP. 
Takový záměr bude mít významný vliv na VKP vodního toku a 
dotčené vodní organizmy, tak aby naplnil účel zákona, avšak 
zároveň bude ještě za určitých podmínek realizovatelný, tj. bude mít 
smysl ho posuzovat – zásadní připomínka 

řek s objemem odebrané nebo převedené vody 
od stanoveného limitu (a), nebo pokud objem 
odebrané nebo převedené vody dosahuje nebo 
přesahuje stanovenou část (b) Q355 povodí, 
odkud se voda odebírá nebo převádí.“. Limity 
nově zní: „a) 5 mil. m3/rok“ a „b) 50 %“.  

Bod 63 
MZe 556.  Z K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 63 

Požadujeme na konec věty doplnit slova „, včetně vypouštění 
odpadních vod.“. 
 
Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO – směrnice vypouštění 
odpadních vod nepožaduje, uvedená úprava by 
byla nad rámec směrnice.  

MSl kraj 557.  Z Bod 63 - Čistírny městských odpadních vod od stanoveného limitu 
Navrhujeme změnu na obecní čistírny odpadních vod 
od stanoveného limitu. 

VYSVĚTLENO – neakceptováno, neboť není 
uvedeno, z jakého důvodu se úprava požaduje.  
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Bod 64 
St kraj 558.  Z Příloha č. 1, b. 64 

Upravit formulaci; neboť není zřejmé, o jaké látky se jedná, 
přiváděné (znečištěné) či vypouštěné (vyčištěné)? 
 
Specifikovat, zda se opravdu jedná o ČOV a nikoli o čistící zařízení 
(LAPOL) dle vodního zákona. 
 
Návrh znění: 
 
Ostatní čistírny odpadních vod obsahující vypouštějící alespoň 1 
zvlášť nebezpečnou látku15 nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou 
látku16 s kapacitou od stanoveného limitu (a) vypouštěných 
odpadních vod a ostatní čistírny odpadních vod neobsahující 
nevypouštějící výše uvedené látky od stanoveného limitu (b) 
vypouštěných odpadních vod. 

VYSVĚTLENO – jedná se o látky přiváděné, tj. 
obsah ve znečištěné odp. vodě.   

MPO 559.  Z K příloze č. 1 bodu 64 
Požadujeme specifikovat pojem „obsahuje“. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, co znamená „obsahuje látku“ – kdo to stanoví při 
přípravě záměru – tyto látky jsou i v říční vodě, tzn., že budou 
pravděpodobně ve vodách v čistírně, i když s nimi nikdo, kdo vodu 
„nad čistírnou“ používá, nenakládá. Při dnešních schopnostech 
analytické techniky by měl být pojem „obsahuje“ dostatečně 
specifikován. Ponechání navrhovaného znění ve stávající podobě 
znamená nárůst byrokracie – je zde výhradně vliv na vodní 
hospodářství a ten bude posouzen v rámci vodoprávního řízení. 
Vodoprávní úřady mají v managementu nebezpečných a prioritní 
látek dostatečné nástroje pro povolování či nepovolování. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod.  
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SPČR 560.  Z K příloze č. 1 bodu 64 
Požadujeme upravit tento bod a specifikovat pojem „obsahuje“. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, co znamená „obsahuje látku“ – kdo to stanoví při 
přípravě záměru – tyto látky jsou i v říční vodě, tzn., že budou 
pravděpodobně ve vodách v čistírně, i když s nimi nikdo, kdo vodu 
„nad čistírnou“ používá, nenakládá. Při dnešních schopnostech 
analytické techniky by měl být pojem „obsahuje“ dostatečně 
specifikován. Ponechání navrhovaného znění ve stávající podobě 
znamená nárůst byrokracie – je zde výhradně vliv na vodní 
hospodářství a ten bude posouzen v rámci vodoprávního řízení. 
Vodoprávní úřady mají v managementu nebezpečných a prioritní 
látek dostatečné nástroje pro povolování či nepovolování. 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod.  

HK ČR 561.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, bod 64) 

Požadujeme upravit tento bod a specifikovat pojem „obsahuje“. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, co znamená „obsahuje látku“ – kdo to stanoví při 
přípravě záměru – tyto látky jsou  
i v říční vodě, tzn., že budou pravděpodobně ve vodách v čistírně, i 
když s nimi nikdo, kdo vodu „nad čistírnou“ používá, nenakládá. Při 
dnešních schopnostech analytické techniky by měl být pojem 
„obsahuje“ dostatečně specifikován. Ponechání navrhovaného 
znění ve stávající podobě znamená nárůst byrokracie – je zde 
výhradně vliv na vodní hospodářství a ten bude posouzen v rámci 
vodoprávního řízení. Vodoprávní úřady mají v managementu 
nebezpečných a prioritních látek dostatečné nástroje pro povolování 
či nepovolování. 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod.  

Bod 65 
MZe 562.  Z K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 65  

Požadujeme uvést text do souladu s terminologií vodního zákona a 
AKCEPTOVÁNO – bod tedy zní: „Vodní nádrže 
a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k 
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žádáme upravit text zákona na znění: 
 
„Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci povrchové vody 
nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody 
dosahuje nebo přesahuje stanovený limit.“. 
 
Rovněž požadujeme upravit limit na m3 (objem) nikoliv na m3/rok 
(průtok). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

dlouhodobé retenci vody, pokud objem 
akumulované vody dosahuje nebo přesahuje 
stanovený limit.“ s limitem 10 mil. m3  v kategorii I 
a 100 tis m3 v kategorii II. 

Lb kraj 563.  Z Bod 65) doplnit limit pro kat. II „nebo výška hradící konstrukce 
přesahuje 5 m“ – v případě úzkých údolí může nastat situace, kdy 
záměr s významnými dopady nebude dosahovat kapacity 100 tis. 
m3 – zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO – objemový limit je dostatečný – 
není třeba stanovovat další.  

St kraj 564.  D 65 
Požadujeme uvést jednotky limitu v dosavadních jednotkách 
objemu, tedy m3. 
 
Dále by bylo vhodné definovat pojem ,,dlouhodobá retence“ 
vzhledem k rozdílnému vyprazdňování poldrů a jiných 
protipovodňových opatření. 
 
Návrh znění: 
 
Limit I. kategorie 10 mil. m3/rok 
Limit II. kategorie 100 tis. m3/rok 

AKCEPTOVÁNO – úprava jednotek 
akceptována. Pojem „dlouhodobá retence“ bude 
v případě potřeby upřesněn metodicky.  

MPO 565.  D K příloze č. 1 bod 65  
Doporučujeme vypustit text „/rok“ v prvním i posledním sloupci. 
 
Odůvodnění: 
Kapacita nádrží se nevztahuje k časovému období, ale 
celkovému nejvyššímu objemu, který je nádrž schopna kdykoli 

AKCEPTOVÁNO 
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pojmout. 
SPČR 566.  D K příloze č. 1 bod 65  

Doporučujeme vypustit text „/rok“ v prvním i posledním sloupci. 
 
Odůvodnění: 
Kapacita nádrží se nevztahuje k časovému období, ale celkovému 
nejvyššímu objemu, který je nádrž schopna kdykoli pojmout. 

AKCEPTOVÁNO 

HK ČR 567.  D Připomínka k Příloze č. 1, bod 65  

Doporučujeme vypustit text „/rok“ v prvním i posledním sloupci. 

Odůvodnění: 

Kapacita nádrží se nevztahuje k časovému období, ale celkovému 
nejvyššímu objemu, který je nádrž schopna kdykoli pojmout. 

AKCEPTOVÁNO 

Body 66 a 67 
MPO 568.  Z K příloze č. 1 bodu 66 a 67 

Požadujeme následující úpravu bodů: 

66) Potrubí Dálkové potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických 
látek a směsí obdobných nebezpečných vlastností o vnitřním 
průměru nad 800 mm a o délce od stanoveného limitu. 
Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho 
ukládání do přírodních horninových struktur, včetně připojených 
kompresních stanic, o vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od 
stanoveného limitu. 

67) Potrubí Dálkové potrubí k přepravě plynu, ropy, páry a dalších 
látek chemických látek a směsí obdobných nebezpečných 
vlastností, páry a vody o vnitřním průměru od 300 500 mm 
a o délce od stanoveného limitu. Produktovody k přepravě toků 
oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových 
struktur o vnitřním průměru od 300 500 mm a o délce od 
stanoveného limitu. 

AKCEPTOVÁNO ČASTEČNĚ 
Návrh bodu 67 je upraven. Avšak dle dosavadní 
praxe není možné nastavený parametr (300 mm) 
ani limitní hodnotu (5 km), obě hodnoty platné od 
1. 1. 2002, navyšovat, bez rizika konfliktu s EK, 
resp. nelze prokázat, že nemůže existovat záměr 
(pod Vámi navrženými novými hodnotami) 
s významným vlivem na ŽP. 
U bodu 66 není úprava akceptována, neboť 
skutečnost, že se jedná o dálkové potrubí, je 
dostatečně dána limitní hodnotou 40 km, druhá 
navržená úprava spočívající v přidání spojení 
„obdobných nebezpečných vlastností“ by mohla 
být problematická v tom smyslu, že by mohla být 
vnímána jako nepřípustné zúžení směrnice. 
Směrnice uvádí pouze „chemicals“ a nikoliv 
„látky obdobných nebezpečných vlastností“.  
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Stanovenou limitní hodnotu „5 km“ pro bod 67 nahradit hodnotou 
„10 km“. 
 
Odůvodnění: 
Z důvodu eliminace různých výkladů a nejistoty navrhujeme doplnit 
do popisu záměru slovo „dálkové potrubí ….“, případě specifikovat 
„potrubí mimo provozovnu“. 

Z uvedeného popisu záměru není jednoznačné, zda se týká pouze 
dálkových potrubí mezi jinými lokalitami nebo se vztahuje i na 
potrubí místního významu např. v rámci uzavřeného průmyslového 
areálu. Potrubí místního významu instalované např. v rámci výrobní 
jednotky není samostatným záměrem podle zákona o EIA.  

Při zachování navrženého znění nelze vyloučit, že nejistota výkladu 
bude mít nežádoucí dopad i na podlimitní záměry. Přestože většina 
lokálních potrubí nemusí dosáhnout limitní hodnoty, úřad může 
požadovat podlimitní oznámení změny záměru, i když půjde o 
lokální potrubí, které vůbec není záměrem – předmětem zákona o 
EIA. 

Požadujeme v bodě 66 upřesnit, že se týká potrubí k přepravě 
chemikálií o nebezpečných vlastnostech obdobných, jako mají plyn 
a ropa. Ponechání pouze pojmu chemických látek a směsí bez 
dalšího upřesnění rozšiřuje dopad zákona nad rámec stanovený 
směrnicí, která uvádí pojem chemikálie. Chemickou látkou mohou 
být i látky, které nemají nebezpečné vlastnosti např. voda. V bodě 
67 pak požadujeme nahrazení slov „páry a dalších látek“ slovy 
„chemických látek a směsí obdobných nebezpečných vlastností, 
páry a vody“, protože jde v návrhu opět o vymezení nad rámec 
požadavků směrnice. Směrnice v obou přílohách vymezuje pouze 
plyn, ropu, páru, chemikálie, teplou vodu a dálkové vodovody, 
žádné další látky explicitně ani implicitně nevyjmenovává. Přičemž 
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teplou vodu lze zahrnout pod vodu. 

Navýšení vnitřního průměru potrubí z 300 mm na 500 mm je pak 
navrhováno s ohledem na to, že právě tento průměr je prakticky 
největším potrubím na distribučních soustavách plynu mající 
obdobný význam jako distribuční soustavy v elektroenergetice. 

Zvětšení délky potrubí u bodu 67 na dvojnásobek navrhujeme 
jednak z důvodu jejího prodloužení na dvojnásobek v kategorii I ze 
současných 20 na 40 km a také s ohledem na nově navrhované 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) bod. 1. a 2. zavádějící podmínku 
25% ze stanoveného limitu. Ta by při zachování limitu 5 km 
představovala bezvýznamnou délku jen něco málo přes 1 km, takže 
by se na přeložky potrubí, jež budou delší, muselo provádět 
zjišťovací řízení, přestože budou procházet stejným územím jako 
původní potrubí, což nedává smysl.  
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 569.  Z K příloze č. 1 bodu 66 a 67 
Požadujeme následující úpravu bodů: 

66) Potrubí Dálkové potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických 
látek a směsí obdobných nebezpečných vlastností o vnitřním 
průměru nad 800 mm a o délce od stanoveného limitu. 
Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho 
ukládání do přírodních horninových struktur, včetně připojených 
kompresních stanic, o vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od 
stanoveného limitu. 

67) Potrubí Dálkové potrubí k přepravě plynu, ropy, páry a dalších 
látek chemických látek a směsí obdobných nebezpečných 
vlastností, páry a vody o vnitřním průměru od 300 500 mm 
a o délce od stanoveného limitu. Produktovody k přepravě toků 
oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových 
struktur o vnitřním průměru od 300 500 mm a o délce od 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod.  
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stanoveného limitu. 

Stanovenou limitní hodnotu „5 km“ pro bod 67 nahradit hodnotou 
„10 km“. 
 
Odůvodnění: 

Z důvodu eliminace různých výkladů a nejistoty navrhujeme doplnit 
do popisu záměru slovo „dálkové potrubí ….“, případě specifikovat 
„potrubí mimo provozovnu“. 

Z uvedeného popisu záměru není jednoznačné, zda se týká pouze 
dálkových potrubí mezi jinými lokalitami nebo se vztahuje i na 
potrubí místního významu např. v rámci uzavřeného průmyslového 
areálu. Potrubí místního významu instalované např. v rámci výrobní 
jednotky není samostatným záměrem podle zákona o EIA.  

Při zachování navrženého znění nelze vyloučit, že nejistota výkladu 
bude mít nežádoucí dopad i na podlimitní záměry. Přestože většina 
lokálních potrubí nemusí dosáhnout limitní hodnoty, úřad může 
požadovat podlimitní oznámení změny záměru, i když půjde o 
lokální potrubí, které vůbec není záměrem – předmětem zákona o 
EIA. 

Požadujeme v bodě 66 upřesnit, že se týká potrubí k přepravě 
chemikálií o nebezpečných vlastnostech obdobných, jako mají plyn 
a ropa. Ponechání pouze pojmu chemických látek a směsí bez 
dalšího upřesnění rozšiřuje dopad zákona nad rámec stanovený 
směrnicí, která uvádí pojem chemikálie. Chemickou látkou mohou 
být i látky, které nemají nebezpečné vlastnosti např. voda. V bodě 
67 pak požadujeme nahrazení slov „páry a dalších látek“ slovy 
„chemických látek a směsí obdobných nebezpečných vlastností, 
páry a vody“, protože jde v návrhu opět o vymezení nad rámec 
požadavků směrnice. Směrnice v obou přílohách vymezuje pouze 
plyn, ropu, páru, chemikálie, teplou vodu a dálkové vodovody, 
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žádné další látky explicitně ani implicitně nevyjmenovává. Přičemž 
teplou vodu lze zahrnout pod vodu. 

Navýšení vnitřního průměru potrubí z 300 mm na 500 mm je pak 
navrhováno s ohledem na to, že právě tento průměr je prakticky 
největším potrubím na distribučních soustavách plynu mající 
obdobný význam jako distribuční soustavy v elektroenergetice. 

 
Zvětšení délky potrubí u bodu 67 na dvojnásobek navrhujeme 
jednak z důvodu jejího prodloužení na dvojnásobek v kategorii I ze 
současných 20 na 40 km a také s ohledem na nově navrhované 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) bod. 1. a 2. zavádějící podmínku 
25% ze stanoveného limitu. Ta by při zachování limitu 5 km 
představovala bezvýznamnou délku jen něco málo přes 1 km, takže 
by se na přeložky potrubí, jež budou delší, muselo provádět 
zjišťovací řízení, přestože budou procházet stejným územím jako 
původní potrubí, což nedává smysl. 

HK ČR 570.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, body 66 a 67) 

Požadujeme následující úpravu bodů: 

„66) Potrubí Dálkové potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických 
látek a směsí obdobných nebezpečných vlastností o vnitřním 
průměru nad 800 mm a o délce od stanoveného limitu. 
Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho 
ukládání do přírodních horninových struktur, včetně připojených 
kompresních stanic, o vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od 
stanoveného limitu. 

67) Potrubí Dálkové potrubí k přepravě plynu, ropy, páry a dalších 
látek chemických látek a směsí obdobných nebezpečných 
vlastností, páry a vody o vnitřním průměru od 300 500 mm 
a o délce od stanoveného limitu. Produktovody k přepravě toků 
oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod. 
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struktur o vnitřním průměru od 300 500 mm a o délce od 
stanoveného limitu. 

Stanovenou limitní hodnotu „5 km“ pro bod 67 nahradit hodnotou 
„10 km“. 

Odůvodnění: 

Z důvodu eliminace různých výkladů a nejistoty navrhujeme doplnit 
do popisu záměru termín „dálkové potrubí ….“, případě specifikovat 
„potrubí mimo provozovnu“. 

Z uvedeného popisu záměru není jednoznačné, zda se týká pouze 
dálkových potrubí mezi jinými lokalitami nebo se vztahuje i na 
potrubí místního významu např. v rámci uzavřeného průmyslového 
areálu. Potrubí místního významu instalované např. v rámci výrobní 
jednotky není samostatným záměrem podle zákona o EIA.  

Při zachování navrženého znění nelze vyloučit, že nejistota výkladu 
bude mít nežádoucí dopad i na podlimitní záměry. Přestože většina 
lokálních potrubí nemusí dosáhnout limitní hodnoty, úřad může 
požadovat podlimitní oznámení změny záměru, i když půjde o 
lokální potrubí, které vůbec není záměrem – předmětem zákona o 
EIA. 

Požadujeme v bodě 66 upřesnit, že se týká potrubí k přepravě 
chemikálií o nebezpečných vlastnostech obdobných, jako mají plyn 
a ropa. Ponechání pouze pojmu chemických látek a směsí bez 
dalšího upřesnění rozšiřuje dopad zákona nad rámec stanovený 
směrnicí, která uvádí pojem chemikálie. Chemickou látkou mohou 
být i látky, které nemají nebezpečné vlastnosti např. voda. V bodě 
67 pak požadujeme nahrazení slov „páry a dalších látek“ slovy 
„chemických látek a směsí obdobných nebezpečných 
vlastností, páry a vody“, neboť jde v návrhu opět o vymezení nad 
rámec požadavků směrnice. Směrnice v obou přílohách vymezuje 
pouze plyn, ropu, páru, chemikálie, teplou vodu a dálkové 
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vodovody, žádné další látky explicitně ani implicitně nevyjmenovává. 
Přičemž teplou vodu lze zahrnout pod vodu. 

Navýšení vnitřního průměru potrubí z 300 mm na 500 mm je pak 
navrhováno s ohledem na to, že právě tento průměr je prakticky 
největším potrubím na distribučních soustavách plynu mající 
obdobný význam jako vedení 110 kV u distribuční soustavy 
v elektroenergetice. 

Zvětšení délky potrubí u bodu 67 na dvojnásobek navrhujeme 
jednak z důvodu jejího prodloužení na dvojnásobek v kategorii I ze 
současných 20 na 40 km a také s ohledem na nově navrhované 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) bod. 1. a 2. zavádějící podmínku 
25% ze stanoveného limitu. Ta by při zachování limitu 5 km 
představovala bezvýznamnou délku jen něco málo přes 1 km, takže 
by se na přeložky potrubí, jež budou delší, muselo provádět 
zjišťovací řízení, přestože budou procházet stejným územím jako 
původní potrubí, což nedává smysl. 

KV kraj 571.  Z Zásadní připomínka: 
Příloha č. 1, bod 67 – „Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry a dalších 
látek…“ Vzhledem k nepřesnému určení do tohoto bodu spadají i 
vodovody, které by se již posuzovat neměly (analogicky ke 
skutečnosti, že novela navrhuje, že v příloze č. 1 nebudou uvedeny 
ani kanalizace) 
Nepřesné určení bodu 67 přílohy  
č. 1, kam lze zařadit vodovody, které by se již neměly 
posuzovat, vzhledem k tomu, že již v příloze č. 1 nejsou ani 
kanalizace. 
 
Návrh nového znění: 
„Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry nebo nebezpečných 
chemických látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, 
nebezpečných pro životní prostředí)…“ 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod. Kanalizace 
mohou být zařazeny např. pod „rozvoj sídelních 
útvarů“, dálkové vodovody směrnice uvádí 
(Installations of long-distance aqueducts).  
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St kraj 572.  D 67 
Není zřejmé, o jaké další látky se jedná, vysvětlit. 
Uvedení „a dalších látek“ v textu neodpovídá důvodové zprávě, 
vypustit „další látky“ a příp. nahradit „chemické látky a směsi“. 

VYSVĚTLENO – viz předchozí bod. 

Bod 68 
St kraj 573.  Z Příloha č. 1, b. 68 

Upravit formulaci a neuvádět opakované pojmy dvakrát (jednotka 
kusů a ks, stanovený počet). 
např. „… pro více než stanovený počet: a) kuřat, b) slepic, c) prasat 
na porážku nad 30 kg nebo d) prasnic“ 
 
Požadujeme obecněji uvést drůbež, nikoli jen slepice a kuřata, také 
např. místo „kuřat“ uvést „nosnice“, a to v souladu se zákonem č. 
76/2002 Sb., kde je termín drůbež dále nerozlišený (stanovený 
počet 40 tisíc drůbeže, 2 tisíce prasat na porážku nad 30 kg, 750 ks 
prasnic). 
 
Návrh znění: 
 
Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 
stanovený počet:  
a) stanovený počet kusů kuřat, 
b) stanovený počet kusů slepic;  
c) stanovený počet kusů prasat na porážku nad 30 kg nebo 
d) stanovený počet kusů prasnic. 
 
a) 85 tis. ks 
b) 60 tis. ks 
c) 3 tis. ks 
d) 900 ks 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – akceptujeme 
úpravu sousloví „stanovený počet“. Úprava 
pojmu kuřata a slepice na drůbež by byla nad 
rámec směrnice, která uvádí pouze: „broilers“ a 
„hens“.  
 
Bod tedy zní: „Zařízení k chovu drůbeže nebo 
prasat s prostorem pro více než stanovený 
počet: 
a) kuřat, 
b) slepic; 
c) prasat na porážku nad 30 kg nebo 
d) prasnic.“.  

Bod 70 
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MZe 574.  D K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 70 
Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění od 
stanoveného limitu živé hmotnosti – limit 10 tun. Doporučujeme 
upřesnit k jaké jednotce je limitní hodnota 10 tun vztahována a zda 
je tím myšleno 10/tun/1 ha. 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh bodu 70 bude upraven.  

Agrární 
komora 
ČR 

575.  D K bodu 135 (příloha č. 1, položka 70) 
 
Navrhujeme změnit minimální limit u těch rybníků s chovem ryb, u 
kterých by mělo probíhat zjišťovací řízení, pokud dojde k překročení 
těchto hodnot. Namísto současných 10 tun, které nejsou vztaženy 
k žádné ploše a nemají tak žádnou vypovídací schopnost o intenzitě 
chovu (obsádka o živé hmotnosti 10 tun může být v pětihektarovém, 
ale i padesátihektarovém rybníku, přičemž intenzita chovu je pak 
diametrálně odlišná). Proto i v souladu se směrnicí 2011/92/EU 
navrhujeme stanovit limity (prahové hodnoty) pro posuzování 
zjišťovacím řízením takto: 
Záměr (položka 70): Intenzifikační rybníky určené k chovu ryb 
s obsádkou při zarybnění od stanoveného kusového limitu 
Kategorie II (prahové hodnoty pro zjišťovací řízení): 
váčkový plůdek kapra (K0)  > 100 000 ks.ha-1 nebo 
plůdek kapra (K1) > 3000 ks. ha-1 nebo 
násada kapra (K2, K3) > 1000 ks.ha-1 

 

Odůvodnění: 
Současné nastavení limitu neodpovídá směrnici 2011/92/EU, která 
v příloze II, odst. 1, písm. f) stanoví, že zjišťovací řízení by mělo 
probíhat u „intenzivního chovu ryb“, bez jakékoliv další specifikace. 
Definice intenzifikace je poměrně obtížná a nejednoznačná a není 
možné ji stanovit pouze s ohledem na celkovou hmotnost ryb 
v rybníce (ani vyjádřit jako celkovou hmotnost ryb bez ohledu na 
velikost rybníka). I proto navrhujeme, aby v souladu se směrnicí 
byla využita kusová definice intenzifikačního chovu ryb, kterou je 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh bodu 70 bude upraven. 
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možné nalézt v odborných publikacích, ale i v Metodickém pokynu 
Ministerstva životního prostředí pro posuzování žádostí o výjimku 
z ustanovení § 39 odst., 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(Věstník MŽP 2/2003; Příloha č. 1 kategorizace rybníků), ze kterého 
jsou tyto hodnoty převzaty. Zároveň je aplikace tohoto přístupu 
vhodná pro ty případy, kdy se nejedná o intenzifikační rybník, 
s cílem administrativně umožnit co nejjednodušší postup při 
budování rybníků jako součást krajiny s pozitivním dopadem na 
akumulaci a retenci vody v ní. Navíc je rybník dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zařazen mezi významné 
krajinné prvky, takže jeho výstavba je nanejvýš žádoucí a vliv na 
životní prostředí je obecně spíše pozitivní. 

Body 72 a 75 
St kraj 576.  Z Příloha č. 1, b. 75 + 72 

 
Potřeba stanovení limitu, zvláště pak s odkazem na jiné body, kde 
může docházet ke zpracování celulózy, například bod 72. 
V případě zpracování celulózy při výrobě papíru je zařazen záměr 
do obou bodů, v tomto případě se pak náplň kryje. 
Vysvětlit, co je považováno za zpracování celulózy. 

VYSVĚTLENO – Při zařazování záměrů do 
jednotlivých bodů dle př. 1 platí zásada „od 
konkrétního k obecnému“, tzn. do bodu 75 budou 
zařazeny záměry zprac. celulózy až poté, co 
bude nejprve vyloučena možnost naplnění bodu 
72. 

Bod 78 
ČBÚ 577.  Z k příloze č. 1, položka 78 tabulky 

ČBÚ požaduje vysvětlit, co se v novelizačním bodě 135 položce 78 
přílohy č. 1 návrhu zákona rozumí průmyslovými zařízení k těžbě 
uhlí, ropy, zemního plynu a rud, včetně bitumenových hornin. 
Odůvodnění: Přestože požadavek podrobit povrchová průmyslová 
zařízení k těžbě  
(pro účely v návrhu vyjmenované) procesu EIA obsahuje bod 2 
písm. e) přílohy II revidované směrnice EIA, není jednoznačné, co 
se rozumí povrchovými průmyslovými zařízeními k těžbě. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – v případě potřeby bude 
vysvětleno metodicky, nicméně myšleno je např. 
zařízení těžebny – zázemí, dopravníky, úprava a 
třídění suroviny atd. Tento bod pravděpodobně 
nebude využíván často, neboť zařízení k těžbě 
budou posuzována vždy jako součást těžby při 
jejím posouzení. Bod zajišťuje transpozici bodu 2 
e) př. č. 2 směrnice. Tato zařízení podléhají 
provedení zjišťovacího řízení dle navrženého 
znění až od plochy 5 ha.  
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Bod 79 
MPO 578.  Z K příloze č. 1 bodu 79 

Hodnotu ve sloupci KÚ „10 tis. t/rok“ nahradit hodnotou „100 tis. 
t/rok“. 

Odůvodnění: 
Jedná se nedůvodné zpřísnění na všechny těžené nerostné 
suroviny. Stávající zákon o EIA vymezuje pro lignit limit 200 tis. 
t/rok, pro uhlí 100 tis. tun/rok a pro ostatní nerosty pouze plošný 
rozsah. Domníváme se, že navýšení na 100 tis. t/rok spolu 
s kombinací plošného vymezení bude dostatečnou zárukou, že 
nedojde k vyloučení záměrů, které by mohly mít významný vliv na 
životní prostředí. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – navržené znění je přesnější 
transpozicí směrnice, než tomu bylo u dosud 
platné právní úpravy zákona. Směrnice rozlišuje 
pouze povrchovou těžbu a těžbu hlubinnou. 
Změna tedy spočívá ve sloučení jednotlivých 
bodů týkajících se uhlí, lignitu, rud a ostatních 
nerostných surovin pod jeden bod, přičemž 
stávající limit 5 ha byl doplněn o limit platný před 
účinností novely č. 39/2015 Sb. (10 tis. tun/rok) 
právě z důvodu pokrytí všech uvedených 
surovin, kdy je třeba podrobit zjišťovacímu řízení 
jednak lomy na velké ploše (od 5 ha), tak lomy 
na malé ploše, avšak s velkou (nad uvedený 
limit) roční kapacitou těžby. Ačkoliv formálně 
dojde ke zpřísnění limitu u uhlí a lignitu, v praxi 
bude situace beze změny, neboť záměry těžeb 
uhlí či lignitu jsou v praxi vždy o kapacitě větší 
než 100 tis., 200 tis. tun/rok. U rud naopak dojde 
k rozvolnění (zaveden limit).  

SPČR 579.  Z K příloze č. 1 bodu 79 
Hodnotu ve sloupci KÚ „10 tis. t/rok“ nahradit hodnotou „100 tis. 
t/rok“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se nedůvodné zpřísnění na všechny těžené nerostné 
suroviny. Stávající zákon o EIA vymezuje pro lignit limit 200 tis. 
t/rok, pro uhlí 100 tis. tun/rok a pro ostatní nerosty pouze plošný 
rozsah. Domníváme se, že navýšení na 100 tis. t/rok spolu 
s kombinací plošného vymezení bude dostatečnou zárukou, že 
nedojde k vyloučení záměrů, které by mohly mít významný vliv na 
životní prostředí. 

VYSVĚTLENO – viz. předchozí bod.  
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HK ČR 580.  Z Připomínka k bodu 135 (Příloha č. 1, bod 79) 

Hodnotu ve sloupci KÚ „10 tis. t/rok“ požadujeme nahradit hodnotou 
„100 tis. t/rok“. 

Odůvodnění: 

Jedná se nedůvodné zpřísnění na všechny těžené nerostné 
suroviny. Stávající zákon o EIA vymezuje pro lignit limit 200 tis. 
t/rok, pro uhlí 100 tis. tun/rok a pro ostatní nerosty pouze plošný 
rozsah. Domníváme se, že navýšení na 100 tis. t/rok spolu 
s kombinací plošného vymezení bude dostatečnou zárukou, že 
nedojde k vyloučení záměrů, které by mohly mít významný vliv na 
životní prostředí. 

VYSVĚTLENO – viz. předchozí bod. 

ČBÚ 581.  Z 
↓ 
D 

k příloze č. 1, položka 79 tabulky 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 135 text položky 79 přílohy č. 1 
návrhu zákona uvést  
ve znění: 
„Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného 
limitu (a). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (b).“. 
V souvislosti s touto úpravou je nutné vypustit z části tabulky 
upravující rozdělení podle kategorií limity 1 mil.t/rok a 10 tis. t/r. 

Odůvodnění: ČBÚ navržené znění výše uvedených bodů zcela 
odpovídá znění těchto bodů revidované směrnice EIA (pro 
posuzování bod 19 přílohy I a pro zjišťovací řízení bod 2 písm. a) 
přílohy II). Směrnice hovoří vždy toliko o lomech, povrchové těžbě a 
těžbě rašeliny, přičemž pro posuzování stanoví limit 25ha (v případě 
lomů je jednoznačné, že je jde podřadit pod povrchovou těžbu). Je 
zcela nedůvodné, aby cit. směrnicí stanovené limity byly zákonem 
EIA ještě více zpřísňovány. ČBÚ rovněž navrhuje v daném 
ustanovení vypustit z procesu EIA stanovení dobývacího prostoru – 
zevrubné odůvodnění této úpravy je uvedeno v připomínce k bodům 
4 až 6. 

Neakceptováno, připomínka změněna na 
doporučující – není rozpor 
Zavedení druhého, tzv. kapacitního, limitu vyplývá 
z praxe za uplynulé období 1,5 roku, kdy byl zákonem 
č. 39/2015 Sb. zaveden pouze limit plošný. Bylo 
zjištěno, že je třeba zajistit provedení zjišťovacího 
řízení rovněž v případě, kdy záměr těžby nebude 
dosahovat plochy 5 ha, ale bude generovat významné 
vlivy na ŽP a VZ (hluk, znečištění ovzduší, otřesy 
apod.) související s množstvím vytěžené suroviny za 
stanovené období (1 rok), což lze dle dosavadní 
praxe očekávat při kapacitě od 10 tis. tun za rok. 
Proto MŽP doplnilo rovněž kapacitní limit, který byl 
s drobnými změnami platný od účinnosti zákona č. 
100/2001 Sb. (1. 1. 2002) až do nabytí účinnosti 
zákona č. 39/2015 Sb. (1. 4. 2015). Nově budou 
navržené limitní hodnoty vztaženy i ke stanovení DP, 
tzn. stanovení DP od 5 ha (zjišťovací řízení) a od 25 
ha (proces EIA), čímž dojde k výrazné změně oproti 
stávajícímu stavu (platnému od r. 2002), kdy podléhá 
celému procesu EIA stanovení DP vždy a bez ohledu 
na jeho rozlohu.  
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Tyto připomínky jsou zásadní.  
Co se týče požadavku na vypuštění „stanovení 
dobývacího prostoru“, tak se odkazuje na vypořádání 
připomínky č. 66.   

Ol kraj 581x
. 

Z K Čl. I bod 135. - Příloha č. 1 bod 79: Stanovení dobývacího 
prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin 
na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené 
povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba 
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo 
s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od 
stanoveného limitu (c). 
 
Do textu požadujeme doplnit i zahloubení stávající těžby 
(pokračování těžby zahloubením lomu). 
 

Zdůvodnění: 
Bod neřeší pokračování těžby např. v lomu zahloubením, kdy 
zůstává stejná kapacita, stejná plocha, ale prováděním těžby do 
větší hloubky se prodlouží doba těžby o cca 15 – 20 let. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

VYSVĚTLENO – Bod 79 transponuje bod 19 př. 
č. I a bod 2 a) př. č. II směrnice, znění bodu 
nemůže vyjmenovávat veškeré změny záměru, 
ke kterým může v praxi dojít. Změnu záměru 
(zahloubení těžby) řeší § 4 odst. 1 písm. b), 
resp. c) zákona, tzn. situace se oproti 
stávajícímu stavu nemění – další etapa těžby 
spočívající v zahloubení lomu a prodloužení 
doby těžby je změnou záměru (významná 
změna rozsahu – významné navýšení doby 
těžby). 

Bod 80 
ČBÚ 582.  Z 

↓ 
D 

k příloze č. 1, položka 80 tabulky 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 135 celou položku 80 přílohy č. 
1 návrhu zákona zrušit. 

Odůvodnění: ČBÚ navržené znění výše uvedených bodů zcela 
odpovídá znění revidované směrnice EIA. Směrnice nevyděluje 
těžbu uranu z úpravy těžby a není důvodné, aby úprava v zákoně 
šla nad rámec požadavků směrnice. Stejně tak nepatří úprava uranu 
k položkám, u kterých by předmětná směrnice proces EIA 
požadovala. ČBÚ rovněž navrhuje v daném ustanovení vypustit 

Neakceptováno, připomínka změněna na 
doporučující – není rozpor 
Směrnice umožňuje nastavit povinnosti přísněji 
s ohledem na specifické místní podmínky. 
V podmínkách ČR proto MŽP ponechává těžbu a 
úpravu uranu jako samostatný bod s ohledem na 
specifika těchto záměrů v porovnání se záměry, které 
se týkají ostatních nerostných surovin. Je tak 
zachován současný přístup, kdy je u těchto záměrů 
vždy požadován celý proces (s ohledem na možné 
vlivy na ŽP a VZ). Pro zajištění ekonomie procesů 
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z procesu EIA stanovení dobývacího prostoru – zevrubné 
odůvodnění této úpravy je uvedeno v připomínce k bodům 4 až 6. 
Tato připomínka je zásadní. 

záměrů těžby a úpravy uranu lze doporučit předložení 
přímo dokumentace.  
 
Co se týče požadavku na vypuštění „stanovení 
dobývacího prostoru“, tak se odkazuje na vypořádání 
připomínky č. 66. 

Bod 81 
ČBÚ 583.  Z 

↓ 
D 

k příloze č. 1, položka 81 tabulky 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 135 text položky 81 přílohy č. 1 
návrhu zákona uvést  
ve znění: 

„Hlubinná těžba mimo položku 77.“. 

Odůvodnění: ČBÚ navržené znění výše uvedených bodů zcela 
odpovídá znění bodu 2  
písm. b) přílohy II revidované směrnice EIA. ČBÚ navrhuje v daném 
ustanovení vypustit z procesu EIA stanovení dobývacího prostoru – 
zevrubné odůvodnění této úpravy je uvedeno v připomínce k bodům 
4 až 6. Rovněž se pro jednoznačnost navrhuje vyjmout z hlubinné 
těžby v dané položce těžbu ropy a zemního plynu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínka změněna na 
doporučující – není rozpor 
Při zařazování záměrů do jednotlivých bodů dle př. č. 
1 platí zásada „od konkrétního k obecnému“, tzn. do 
bodu 81 budou zařazeny záměry hlubinné těžby až 
poté, co bude nejprve vyloučena možnost naplnění 
bodu 77 či 80.  
 
Co se týče požadavku na vypuštění „stanovení 
dobývacího prostoru“, tak se odkazuje na vypořádání 
připomínky č. 66. 

Bod 82 
Praha 584.  Z V položce č. 82 požadujeme doplnit za slovo „dna“ slova „a 

v údolních nivách“, neboť těžba v údolních nivách z nově 
navrhovaného znění přílohy č. 1 také vypadla.  
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – bod byl upraven tak, aby 
přesněji odpovídal směrnici, přičemž těžby 
v údolních nivách naplní jiné body přílohy, 
zejména pak bod 79. Ponecháním původního 
znění by docházelo k překrytí obou bodů, což 
není žádoucí.  

Bod 90 
St kraj 585.  D 90 

 
Chyba v textu, u odkazu * má být uveden správně odkaz na 17) 

VYSVĚTLENO – odkaz směřuje k zákonu č. 
85/2012 Sb., je tedy vše v pořádku. Kompetence 
byla přesunuta na KÚ, neboť neznamená 
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zákon č. 85/2012 Sb.  
Nesouhlasíme s převedením bodu na KÚ. Zachovat kompetence ve 
stávající úpravě bod 11.2 kategorie II přílohy č. 1 
 
Návrh znění: 
 
Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání 
do přírodních horninových struktur* 17, a to ze zařízení, která 
vždy podléhají posouzení podle tohoto zákona, nebo ze 
zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného oxidu uhličitého 
1,5 megatuny nebo vyšší.17 

navýšení administrativní zátěže (neočekává se 
větší množství těchto záměrů) a rovněž 
z důvodu, aby KÚ zajišťovaly posouzení 
tematicky podobných záměrů (skladování plynu, 
fosilních paliv atd.).  

Bod 94 
Lb kraj 586.  Z Bod 94) – Z předloženého znění není zřejmé, co je myšleno 

celkovou plochou úprav. Celková plocha úprav čítající několik ha 
může ovlivnit odtokové poměry na desítkách ha půdy. Při tom 
význam z hlediska vlivu na ŽP má právě plocha záměrem ovlivněná, 
nikoli plocha přímo upravená. Nechat ve znění stávajícího bodu 1.3 
kategorie II, pouze snížit limit na 5 ha z důvodu omezení 
podlimitních záměrů – zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO – přesnější transpozice 
směrnice. Celková plocha úprav byla doplněna 
dle dosavadního met. výkladu, kdy je rozhodující 
např. u záměrů protierozní ochrany součet ploch 
jednotlivých opatření.  

MSl kraj 587.  Z Bod 94 - Projekty vodohospodářských úprav pro zemědělství… 
Navrhujeme vypustit slova „pro zemědělství“. Protierozní ochrana 
(například poldry) neslouží zemědělství. 

VYSVĚTLENO – přesnější transpozice směrnice 
„Water management projects for agriculture“, 
která uvádí pouze úpravy pro zemědělství, 
zahrnutí i jiných úprav by tedy bylo nad rámec 
směrnice.  

Bod 106 
Lb kraj 588.  Z Bod 106) – Navrhujeme za slovo výstavba doplnit „skladů“. 

Není zřejmé, co je myšleno skladovým komplexem (zda se jedná i 
jen o jednu halu se zastavěnou plochou 10 000 m2 a více – zásadní 
připomínka 

VYSVĚTLENO – je ponecháno stávající 
zavedené znění bodu, přičemž se počítá se 
stejným postupem v souladu s dosavadním met. 
výkladem, tzn. naplňuje i samostatná hala 
určená pro skladování či hala, o jejímž využití 
bude teprve rozhodnuto v budoucnu.  
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Body 107 a 108 (+ 110) 
KV kraj 589.  Z Zásadní připomínka: 

Příloha č. 1, bod 108 – pojem „rozvoj sídel“ není definován. „Záměry 
rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu“ 
Pojem „rozvoj sídel“ není konkrétně definován, není zde 
upřesněno, co zahrnuje, z hlediska územního plánování by pak 
tento bod mohlo naplňovat mnoho ploch, v ostatních bodech 
přílohy č. 1 je konkrétně poukázáno na danou problematiku, 
čímž se zajistí posuzování všech důležitých oblastí posuzování 
a není tak nutné dále všeobecně posuzovat rozvoj sídel, 
nepřináší to nic významného. 
 
Návrh nového znění: 
Vyškrtnout bod 108 z přílohy č. 1 – „Záměry rozvoje sídel s rozlohou 
záměru od stanoveného limitu“ 

VYSVĚTLENO – je ponecháno stávající 
zavedené znění bodu s drobnou úpravou, 
zajištěna tak bude dostatečná transpozice bodu 
10 b) př. č. 2 směrnice „Urban development 
projects“, a tím soulad s evropským právem. 
Tento bod naplní zejména nové plochy určené 
k výstavbě objektů pro bydlení, pro smíšenou 
výstavbu apod.  

MSl kraj 590.  Z Bod 108 - Záměry rozvoje sídel… 
Navrhujeme upřesnit, co je myšleno pojmem „sídlo“. 

VYSVĚTLENO – úprava oproti stávajícímu stavu 
má za cíl obecněji definovat uskupení více 
objektů, tedy ne jen města, ale rovněž obce 
apod. Podle zpětné vazby z budoucí praxe bude 
v případě potřeby upraveno metodickým 
výkladem.  

St kraj 591.  Z Příloha č. 1, b. 107, 108, 110 
 
Trváme na předchozích uplatněných připomínkách, tj. snížit 
zásadně limit u bodu 107 ve shodě s bodem 108, doplnit 
„administrativní“ komplexy. 
Odůvodnění: Zda navrhujeme dát do souladu hodnoty pro záměry 
rozvoje průmyslových oblastí  se záměry rozvoje měst, tj. limitní 
hodnota pro obě by měla být na 5 ha, neboť nedává příliš smysl 
posuzovat 5 ha bydlení a 19 ha průmyslovou zónu nikoli. Chybí zde 
stále výklad bodu pro českou legislativu, např. se nedá podchytit 
budování infrastruktury pro nové průmyslové zóny ani obytné 

VYSVĚTLENO – limitní hodnotu v bodě 107 a 
108 nelze srovnávat, neboť bod 107 slouží pro 
záměry průmyslových zón větších rozměrů 
(Industrial estate development projects), přičemž 
po posouzení celé zóny (umístění zóny do 
území) se pak jednotlivě posuzují záměry 
konkrétních provozů, skladů atd. naplňující dikci 
některého bodu př. č. 1. Po posouzení záměru 
rozvoje sídel již umísťované jednotlivé objekty 
většinou nenaplní žádný bod př. č. 1. Pro 
infrastrukturu jsou jiné (konkrétní) body v př. č. 1 
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satelity. Investicemi jak obcí, tak společností do budování 
infrastruktury jsou pak podmiňovány navazující povolovací procesy 
včetně EIA, kterou však již nelze některé významné vlivy již vzniklé 
eliminovat, naopak se dále kumulují. Zároveň rozvoj průmyslové 
zóny nebo oblasti lze také považovat za rozvoj sídla. 
 
Původní návrh na úpravu znění v předchozích připomínkách:  
„Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí 
s rozlohou nad 5 20 ha. Záměry rozvoje sídel / obcí měst s rozlohou 
nad 5 ha. 
Výstavba skladových, obchodních a administrativních komplexů 
nebo nákupních středisek s celkovou výměrou nad 5 000 10 000 m2 

zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních 
středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 500 parkovacích stání 
v součtu pro celou stavbu.“ 
 
Návrh znění: 
 
107 
Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s 
rozlohou od stanoveného limitu. 
20 5 ha 
 
110 
Výstavba obchodních a administrativních komplexů 
a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od 
stanoveného limitu. 

(silnice, vedení, potrubí atd.), samozřejmě je 
možno, pokud záměry infrastruktury speciální 
bod nenaplní, je zahrnout právě do ploch rozvoje 
sídel či rozvoje průmyslových oblastí.  
 
Základní účel navržené úpravy př. č. 1, resp. 
celého zákona, je zajištění co nejpřesnější 
transpozice směrnice, doplnění dikce o 
„administrativní komplexy“ by šlo nad rámec 
směrnice (Urban development projects, including 
the construction of shopping centres and car 
parks).  

Ol kraj 591x
. 

Z K Čl. I bod 135. - Příloha č. 1 bod 108: Záměry rozvoje sídel s 
rozlohou záměru od stanoveného limitu – 5 ha  

Požadujeme upravit limit na 10 ha. 

VYSVĚTLENO – Účelem tohoto bodu je 
posoudit vlivy navrhovaného záměru, který však 
může být velmi rozličného charakteru (rodinná 
zástavba, volnočasové areály apod.), proto by 
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Zdůvodnění:  
Z důvodů sjednocení se stavebním zákonem, respektive vyhl. č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, která sleduje záměry od 10 ha. Uvedená vyhláška požaduje  
v příloze č. 16 u územních plánů uvádět „seznam vymezených 
zastavitelných ploch nad 10 ha“. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

navýšením limitu nebylo dostáno smyslu zákona 
ani směrnice EIA. 

Bod 109 
MSl kraj 592.  Z Bod 109 - Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného 

limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu  
Navrhujeme snížení limitu na 300 parkovacích stání. 

VYSVĚTLENO – zpřísnění stávající úpravy je 
vnímáno jako velmi problematické, dosavadní 
praxe prozatím neprokázala potřebu snižovat 
platnou limitní hodnotu pro parkovací plochy.  

Praha 593.  Z nově jsou jako druh záměru oddělena parkoviště a stání (položka č. 
109) od obytných souborů, průmyslových a skladových areálů a 
obchodních center, takže hrozí výklad, že by se při nenaplnění 
ostatních parametrů posuzovaly jen vlivy samotných parkovišť. To 
by zejména v Praze představovalo významné snížení úrovně 
ochrany životního prostředí oproti dosavadnímu stavu. S uvedeným 
návrhem nesouhlasíme. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – rozdělením stávajícího velmi 
nepřehledného bodu do více bodů je čistě 
formální záležitost s cílem zvýšit užitnou hodnotu 
přílohy. V praxi se bude samozřejmě postupovat 
jako doposud, záměr se bude posuzovat věcně 
v celém rozsahu, jak byl předložen a nikoliv jen 
jeho část, podle které byl zařazen podle př. č. 1. 
V tomto ohledu je dle našeho názoru situace 
zcela jednoznačná a není žádný důvod 
postupovat odlišně.  

Bod 115 
MZe 594.  Z K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 115 

Požadujeme text uvést do souladu s terminologií zákona o 
vnitrozemské plavbě a stanovit limit. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO – je transpozicí směrnice (marina 
= a specially designed harbor with moorings for 
pleasure craft and small boats), přičemž toto 
znění je platné od 1. 1. 2002, v praxi zařazování 
do tohoto bodu není problematické, a proto není 
důvod pro změnu stávající zavedené praxe.  
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St kraj 595.  Z Příloha č. 1, b. 115 
Nutné stanovit limit, neboť tento bod bez stanoveného limitu je 
přísnější ve srovnání s body 50 a 51, u kterých je pro přístavy limit 
stanoven. 
Navrhujeme zvážit možnost, zavedení limitu dělby (počet 
parkovacích stání pro lodě), neboť by se mohlo stát, že bychom 
posuzovali molo pro dva čluny. 
Požadujeme definovat pojem „rekreační přístavy“, které představují 
riziko především z hlediska jejich umístění v citlivé oblasti, což je 
řešeno stanoviskem OPK dle § 3 písm. a) bodě 2. Z tohoto důvodu 
si myslíme, že není nutné posuzovat všechny tyto záměry. 

AKCEPTOVÁNO 
Návrh bodu 115 bude upraven.  

Bod 116 
JČ kraj 596.  Z Bod 116 – v zákoně není jednoznačně definováno, co se rozumí 

pojmem sídelní oblast, to přinese velké nejasnosti při zařazování 
záměrů do tohoto bodu. Dále požadujeme zachovat zjišťovací řízení 
u rekreačních areálů na územích chráněných podle zvláštních 
právních předpisů (viz. Bod 10.10 přílohy č. 1 stávajícího zákona 
100/2001 Sb.) na ploše od 0,5 ha 

VYSVĚTLENO – pojem bude vyložen metodicky. 
Zachování znění bodu 10.10 je nad rámec 
směrnice, která uvádí pouze „Holiday villages 
and hotel complexes outside urban areas and 
associated developments“.  

KV kraj 597.  Z Zásadní připomínka: 
Příloha č. 1, bod 116 – pojem „sídelní oblast“ není definován. 
„Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od 
stanoveného limitu a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí 
s kapacitou od stanoveného limitu“ 
Není upřesněno, co konkrétně znamená pojem „sídelní oblast“, 
tento pojem není nikde definován. Místo pojmu „sídelní oblast“ 
navrhujeme použít pojem „zastavěné území“ 
 
Návrh nového znění: 
„Rekreační a sportovní areály vně zastavěného území na ploše od 
stanoveného limitu a ubytovací zařízení vně zastavěného území 
s kapacitou od stanoveného limitu“ 

VYSVĚTLENO – Pojem bude vyložen 
metodicky. Pojem "vně zastavěného území" 
nelze využít ze dvou důvodů. V místech, která 
směrnice EIA vnímá jako "vně městských 
oblastí", tedy například kdekoliv na venkově 
apod., bychom byli v rozporu se směrnicí EIA, 
neboť v takových lokalitách jsou i místa, která 
jsou definovaná jako "zastavěné území". Naopak 
ve městech bychom mnohde byli nad rámec 
směrnice EIA, protože i uprostřed velkého města 
může být plocha, která není "zastavěným 
územím" a kde by tedy případný sportovní areál 
nebo rekreační areál dikci bodu 116 naplnil. 
Proto bylo přistoupeno k využití pojmu ze 
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směrnice, který byl pouze upraven pro podmínky 
ČR a který bude, jak už bylo řečeno, metodicky 
vyložen, přičemž nelze říci, že by návrh 
neupřesňoval, co je tímto pojmem myšleno. 
Směr, kterým se bude metodický výklad ubírat, 
je naznačen v důvodové zprávě.  

Lb kraj 598.  Z Bod 116) – slova „sídelních oblastí“ nahradit slovy „stávajících 
zastavěných území obcí“ - není zřejmé, co je myšleno „sídelními 
oblastmi“, předložené znění tak zakládá budoucí rozpory ve výkladu 
zákona. Naopak zastavěné území obce je vždy definováno 
územním plánem – zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO – viz odpověď na předchozí bod. 

St kraj 599.  Z Příloha č. 1, b. 116 
Namísto „sídelních oblastí“ uvést vhodnější termín např. 
„zastavěného území“. 
Nesouhlasíme s omezením pouze na vnější oblast sídel, neboť 
rekreační areály mohou být realizovány i uvnitř sídel. Není 
jednoznačné, z jakého důvodu jsou vyjmuty záměry uvnitř sídelních 
oblastí, a zároveň, co znamená pojem „ sídelní oblast“. 
Jednoznačně vymezené území je např. při použit pojmu „zastavěné 
území“. 
 
Návrh znění: 
 
Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí zastavěného 
území na ploše od stanoveného limitu (a) a ubytovací zařízení 
vně sídelních oblastí s kapacitou od stanoveného limitu (b). 

VYSVĚTLENO – viz odpověď na předchozí bod. 

Bod 118 
JČ kraj 600.  Z K bodu 118 – vyčlenit krematoria do samostatného bodu č. 119 VYSVĚTLENO – úprava směřující 

k neodůvodněnému rozšiřování počtu bodů př. č. 
1 nemůže být akceptována. Tematické areály 
zahrnují obdobné objekty – např. nemocnice, 
sanatoria, léčebné či rehabilitační komplexy 
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apod. Krematoria jsou z tematických areálů 
vyčleněna pouze z důvodu, že se na ně 
nevztahuje limit 2 ha. Za tematický areál lze 
považovat např. rovněž hřbitov.  

Lb kraj 601.  Z Bod 118) – Krematoria by měly být v samostatném bodu 119 a to 
bez limitu – zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO – viz odpověď na předchozí 
připomínku.  

MSl kraj 602.  Z Bod 118 - Tematické areály na ploše od stanoveného limitu; 
krematoria  
Navrhujeme zařazení bodu krematoria jako samostatného bodu 
přílohy. Je zavádějící jej zařazovat pod tematické areály 
na ploše od 2 ha, když krematoriem je myšlena v podstatě 
budova, ve které dochází k žehu. 

VYSVĚTLENO – viz odpověď na předchozí 
připomínku.  

Praha 603.  D K položce č. 118 - doporučujeme krematoria uvést v samostatné 
položce, spojení  
do jednoho bodu s tematickými areály s ohledem na obsah tohoto 
pojmu  
podle důvodové zprávy nám nepřipadá příliš vhodné. 

VYSVĚTLENO – viz odpověď na předchozí 
připomínku.  

St kraj 604.  Z Příloha č. 1, b. 118 
Oddělit nesouvisející typ záměru „krematoria“, zařazením do 
samostatného bodu. 
 
Návrh znění: 
 
Tematické areály na ploše od stanoveného limitu; krematoria. 

VYSVĚTLENO – viz odpověď na předchozí 
připomínku.  

Příloha č. 2 
NBÚ 605.  D K bodu 136 – příloha musí být číselně označena včetně uvedení, ke 

kterému právnímu předpisu náleží. Novelizační body 135 a 136 je 
možno spojit do jednoho novelizačního bodu. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

St kraj 606.  D Příloha č. 2, bod I. 6. 
 
Doplnit „havárií“ nebo „mimořádné události“. 
Sjednotit dle připomínek výše k § 5 odst. 3 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k § 5 odst. 3 ZPV. 
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Návrh znění: 
 
rizika závažných nehod, havárií nebo katastrof relevantních pro 
záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou 
změnami klimatu, v souladu s vědeckými poznatky, 

St kraj 607.  D Příloha č. 2, I. 7. 
Doplnit „hlukové zatížení“ 
 
Návrh znění: 
 
rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, a 
znečištění ovzduší a hlukového zatížení). 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MPO 608.  Z K příloze č. 2 část II návětí 
Požadujeme slovo „parametry“ nahradit slovy „ekologická citlivost“ a 
slovo „zváženy“ za slovo „zvážena“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU 
ve znění směrnice 2014/52/EU. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V příloze č. III, části 2. Umístění záměrů se revizí 
směrnice EIA návětí nezměnilo, a nedošlo tak 
ani ke změně návětí v příloze č. 2, ve které již 
bylo transponováno. V rámci infringementového 
řízení nebyly v této oblasti identifikovány 
nedostatky a transpozici tak lze považovat za 
řádnou. 

SPČR 609.  Z K příloze č. 2 část II návětí 
Požadujeme slovo „parametry“ nahradit slovy „ekologická citlivost“ a 
slovo „zváženy“ na slovo „zvážena“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU 
ve znění směrnice 2014/52/EU. 

Vysvětleno 
V příloze č. III, části 2. Umístění záměrů se revizí 
směrnice EIA návětí nezměnilo, a nedošlo tak 
ani ke změně návětí v příloze č. 2, ve které již 
bylo transponováno. V rámci infringementového 
řízení nebyly v této oblasti identifikovány 
nedostatky a transpozici tak lze považovat za 
řádnou. 

HK ČR 610.  Z Připomínka k bodu 136 (Příloha č. 2, část II, návětí) 

Požadujeme slovo „parametry“ nahradit slovy „ekologická citlivost“ 

Vysvětleno 
V příloze č. III, části 2. Umístění záměrů se revizí 
směrnice EIA návětí nezměnilo, a nedošlo tak 
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a slovo „zváženy“ na slovo „zvážena“. 

Odůvodnění: 

Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU 
ve znění směrnice 2014/52/EU. 

ani ke změně návětí v příloze č. 2, ve které již 
bylo transponováno. V rámci infringementového 
řízení nebyly v této oblasti identifikovány 
nedostatky a transpozici tak lze považovat za 
řádnou. 

St kraj 611.  D Příloha č. 2, II. 1. 
Namísto „využívání“ „rozvoje“ (jednotnost názvosloví) 
 
Návrh znění: 
 
stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale 
udržitelného využívání rozvoje, 

Vysvětleno 
Znění převzato ze stávajícího znění přílohy č. 2 
k ZPV. Připomínce nelze vyhovět, neboť se 
jedná o odlišné pojmy.  

St kraj 612.  D Příloha č. 2, II. 3. písm. d) 
Vynechat „pobřežní zóny a mořské prostředí“ dle důvodové zprávy, 
takové oblasti se v našich podmínkách vzhledem k poloze státu 
nenacházejí 
 
Návrh znění: 
 
významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, 
pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy, 

Vysvětleno 
Vypuštění uvedených oblastí z výčtu bylo 
zvažováno. Nelze však vyloučit, že i tyto oblasti 
budou záměrem ovlivněny, byť se od ně budou 
nacházet v relativně velké vzdálenosti.  
 

St kraj 613.  D Příloha č. 2, II. 3. písm. g) 
Doplnit terminologicky správně „environmentálního“ a „ekologických“ 
ve vztahu k předmětu a povaze hodnocení 
 
Návrh znění: 
 
území, která jsou, nebo u kterých se má za to, že jsou 
zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení 
(včetně starých ekologických zátěží), 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

MPO 614.  Z K příloze č. 2 část II bod 3 písm. g) 
Požadujeme toto písmeno uvést v následujícím znění: „g) území, ve 

Akceptováno jinak 
Stávající znění přílohy č. 2 k ZPV, části II. bodu 
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kterých nejsou dodrženy normy environmentální kvality stanovené 
zvláštními právními předpisy, které jsou relevantní pro daný záměr, 
nebo se má za to, že v nich k takovému nedodržení došlo“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU 
ve znění směrnice 2014/52/EU. Navržené znění je vágní – co je to 
únosná míra? Navíc vyžaduje i řešení ekologické citlivosti území 
z hlediska parametrů, které daný záměr vůbec neovlivňuje, tj. 
dochází k rozšíření nad rámec směrnice. Stejně tak nejasný je 
pojem „stará zátěž“. 
Tato připomínka je zásadní. 

3. Písm. g) zní „území zatěžovaná nad míru 
únosného zatížení (včetně starých zátěží)“ a je 
jím transponován dosavadní přílohy č. III bod 2. 
podbod vi), který zní „oblastem, kde normy 
kvality životního prostředí stanovené právními 
předpisy Unie jsou již překračovány“. V tomto 
smyslu tedy došlo ve směrnici EIA pouze 
k doplnění oblastí, u kterých se má za to, že 
k takovému překročení došlo, a v tomto směru 
bylo i upraveno transpoziční ustanovení.  
Spojením „únosné zatížení“ je vyjádřeno totéž, 
tedy maximální možné zatížení, které stanoví 
zvláštní právní předpisy. 
Pro zajištění větší jednoznačnosti citovaného 
ustanovení dojde k následující úpravě:  
„Území, která jsou, nebo u kterých se má za to, 
že jsou zatěžovaná nad míru únosného 
environmentálního zatížení (včetně starých 
ekologických zátěží)“ 

SPČR 615.  Z K příloze č. 2 část II bod 3 písm. g) 
Požadujeme toto písmeno uvést v následujícím znění: „g) území, ve 
kterých nejsou dodrženy normy environmentální kvality stanovené 
zvláštními právními předpisy, které jsou relevantní pro daný záměr, 
nebo se má za to, že v nich k takovému nedodržení došlo“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU 
ve znění směrnice 2014/52/EU. Navržené znění je vágní – co je to 
únosná míra? Navíc vyžaduje i řešení ekologické citlivosti území 
z hlediska parametrů, které daný záměr vůbec neovlivňuje, tj. 
dochází k rozšíření nad rámec směrnice. Stejně tak nejasný je 
pojem „stará zátěž“. 

Akceptováno jinak 
Stávající znění přílohy č. 2 k ZPV, části II. bodu 
3. Písm. g) zní „území zatěžovaná nad míru 
únosného zatížení (včetně starých zátěží)“ a je 
jím transponován dosavadní přílohy č. III bod 2. 
podbod vi), který zní „oblastem, kde normy 
kvality životního prostředí stanovené právními 
předpisy Unie jsou již překračovány“. V tomto 
smyslu tedy došlo ve směrnici EIA pouze 
k doplnění oblastí, u kterých se má za to, že 
k takovému překročení došlo, a v tomto směru 
bylo i upraveno transpoziční ustanovení.  
Spojením „únosné zatížení“ je vyjádřeno totéž, 
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tedy maximální možné zatížení, které stanoví 
zvláštní právní předpisy. 
Pro zajištění větší jednoznačnosti citovaného 
ustanovení dojde k následující úpravě:  
„Území, která jsou, nebo u kterých se má za to, 
že jsou zatěžovaná nad míru únosného 
environmentálního zatížení (včetně starých 
ekologických zátěží)“ 

HK ČR 616.  Z Připomínka k bodu 136 (Příloha č. 2, bod 3 písm. g) 
Požadujeme toto písmeno uvést v následujícím znění:  

„g) území, ve kterých nejsou dodrženy normy environmentální 
kvality stanovené zvláštními právními předpisy, které jsou 
relevantní pro daný záměr, nebo se má za to, že v nich 
k takovému nedodržení došlo.“ 

Odůvodnění: 

Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU 
ve znění směrnice 2014/52/EU. Navržené znění je vágní – není 
patrno co je to únosná míra. Navíc vyžaduje i řešení ekologické 
citlivosti území z hlediska parametrů, které daný záměr vůbec 
neovlivňuje, tj. dochází k rozšíření nad rámec směrnice. Stejně tak 
nejasný je pojem „stará zátěž“. 

Akceptováno jinak 
Stávající znění přílohy č. 2 k ZPV, části II. bodu 
3. Písm. g) zní „území zatěžovaná nad míru 
únosného zatížení (včetně starých zátěží)“ a je 
jím transponován dosavadní přílohy č. III bod 2. 
podbod vi), který zní „oblastem, kde normy 
kvality životního prostředí stanovené právními 
předpisy Unie jsou již překračovány“. V tomto 
smyslu tedy došlo ve směrnici EIA pouze 
k doplnění oblastí, u kterých se má za to, že 
k takovému překročení došlo, a v tomto směru 
bylo i upraveno transpoziční ustanovení.  
Spojením „únosné zatížení“ je vyjádřeno totéž, 
tedy maximální možné zatížení, které stanoví 
zvláštní právní předpisy. 
Pro zajištění větší jednoznačnosti citovaného 
ustanovení dojde k následující úpravě:  
„Území, která jsou, nebo u kterých se má za to, 
že jsou zatěžovaná nad míru únosného 
environmentálního zatížení (včetně starých 
ekologických zátěží)“ 

MPO 617.  Z K příloze č. 2 část II bod 3 písm. h) 
Požadujeme vypustit písmeno h) bez náhrady. 
 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
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Odůvodnění: 
Stanovení dopadů změny klimatu je do značné míry spekulativní, 
navíc má velmi dlouhodobý charakter ve srovnání s očekávanou 
životností většiny hodnocených záměrů. Není ani jasné, proč by měl 
oznamovatel řešit dopady změny klimatu a možnosti jejich 
minimalizace, to je věc strategických dokumentů například dále 
konkretizovaných v územních plánech apod. Cílem posuzování vlivu 
na životní prostředí je zjištění možných negativních vlivů a jejich 
minimalizace, nikoliv řešení dopadů změny klimatu. Požadavek je 
nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

SPČR 618.  Z K příloze č. 2 část II bod 3 písm. h) 
Požadujeme vypustit písmeno h) bez náhrady. 
 
Odůvodnění: 
Stanovení dopadů změny klimatu je do značné míry spekulativní, 
navíc má velmi dlouhodobý charakter ve srovnání s očekávanou 
životností většiny hodnocených záměrů. Není ani jasné, proč by měl 
oznamovatel řešit dopady změny klimatu a možnosti jejich 
minimalizace, to je věc strategických dokumentů například dále 
konkretizovaných v územních plánech apod. Cílem posuzování vlivu 
na životní prostředí je zjištění možných negativních vlivů a jejich 
minimalizace, nikoliv řešení dopadů změny klimatu. Požadavek je 
nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU. 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
 
 

HK ČR 619.  Z Připomínka k bodu 136 (Příloha č. 2, bod 3, písm. h) 
Požadujeme vypustit písmeno h) bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Stanovení dopadů změny klimatu je do značné míry spekulativní, 
navíc má velmi dlouhodobý charakter ve srovnání s očekávanou 
životností většiny hodnocených záměrů. Není ani zřejmé, proč by 
měl oznamovatel řešit dopady změny klimatu a možnosti jejich 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
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minimalizace, to je věc strategických dokumentů například dále 
konkretizovaných v územních plánech apod. Cílem posuzování vlivu 
na životní prostředí je zjištění možných negativních vlivů a jejich 
minimalizace, nikoliv řešení dopadů změny klimatu. Požadavek je 
nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU. 

St kraj 620.  D Příloha č. 2, II. 3. písm. h) 
Namísto „změny“ uvést „změn“ v návaznosti na skloňování 
navazujících slov „… jejich negativních vlivů…, neboť nedochází 
pouze k jediné „změně“ klimatu, ale určité změny probíhají v určitém 
časovém období, jedná se o proces změn. 
 
Obecně: obdobně opravit v celém textu, zejm. přílohách 
 
Návrh znění: 
 
dopady změny klimatu a možnosti minimalizace jejich 
negativních vlivů v území. 

Vysvětleno 
Pojem „změna klimatu“ je obecný pojem, který 
zahrnuje vícero možných změn. Pojem se 
zpravidla používá v jednotném čísle. Úprava 
proto není nezbytná. 

St kraj 621.  D Příloha č. 2, III. 6. 
Namísto „schválených“ „povolených“, viz pojem uvedený v 
ustanovení § 3 písm. m) 
 
Návrh znění: 
 
kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo schválených 
povolených záměrů 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

Přílohy 3, 3a, 4, 5 a 6 
MSl kraj 622.  Z K bodům 144 a 145 novely - přílohy č. 3 a 3a 

Požadujeme, aby byl vypuštěn požadavek na předložení přílohy - 
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru 
z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. 
Jedná se o požadavek, který zbytečně zatěžuje oznamovatele 
a nemá vliv na proces posuzování, neboť i pokud záměr není 

Vysvětleno 
Vyjádření z hlediska územně plánovací 
dokumentace je již stávajícím požadavkem. 
Vyjádření má především informativní charakter. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



v souladu s územně plánovací dokumentací, může mít kladný 
výstup z procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Řešení 
souladu záměru s územně plánovací dokumentací je věcí 
příslušného stavebního úřadu. 

MPO 623.  Z K přílohám č. 3, 4, 5 a 6 – významnost vlivů 
Požadujeme doplnit v příslušných přílohách, že se zabývají pouze 
vlivy na životní prostředí, které jsou významné. 
 
Odůvodnění: 
Pokud je cílem novelizace transponovat požadavky revidované 
směrnice EIA, docílit plného souladu s evropským právem a zrychlit 
a zjednodušit proces EIA, považujeme za zásadní tyto aspekty 
promítnout i v příslušných náležitostech na jednotlivé pořizované 
dokumenty. Konkrétním příkladem (plně přenositelným i na ostatní 
přílohy) je příloha č. 4 k zákonu, která má svůj předobraz v příloze 
IV revidované směrnice EIA. Ta např. v bodě 5 uvádí, že má být 
uveden: “Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru 
na životní prostředí vyplývajících z:“, obdobně v dalších bodech jsou 
předmětem posuzování pouze významné vlivy záměru na životní 
prostředí. Stávající znění přílohy č. 4 a obdobně i navržené znění 
přílohy č. 4 k novele zákona všude uvádí pouze „vlivy“ a pomíjí 
přitom skutečnost, že směrnice vyžaduje jejich posuzování pouze 
tehdy, pokud jsou významné. Pokud s významnými vlivy na životní 
prostředí pracuje rovněž revidovaná směrnice EIA, není důvodů jít 
nad rámec jejích požadavků a vyžadovat podrobné hodnocení 
všech vlivů na životní prostředí bez ohledu na jejich významnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Ačkoli cílem směrnice EIA nepochybně není 
zabývat se bezvýznamnými vlivy záměru, 
významnost vlivu je zpravidla určena až poté, co 
je vliv identifikován a vyhodnocen; závěry o 
významnosti vlivů jsou tak výstupem procesu 
EIA a nelze předem (tedy v době identifikace 
možných vlivů) předjímat, které vlivy budou 
shledány jako významné a které nikoli. 
 
Slovo významné tak nelze doplnit na všechna 
místa, kde se pojem vliv vyskytuje. Již z § 5 odst. 
1 vyplývá, že „posuzování zahrnuje zjištění, 
popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých 
významných vlivů provedení i neprovedení 
záměru na životní prostředí.“. Toto ustanovení 
platí obecně a lze z něj dovodit, že cílem 
procesu EIA je „zjištění“ („určení“ v terminologii 
směrnice) významných vlivů – a to může být 
učiněno až na základě identifikace, vyhodnocení 
vlivů a stanovení jejich významnosti. 
Slova „možných významných“ budou dále 
doplněna do názvů částí D v přílohách č. 3 a 4 
k ZPV, 

SPČR 624.  Z K přílohám č. 3, 4, 5 a 6 – významnost vlivů 
Požadujeme doplnit v příslušných přílohách, že se zabývají pouze 
vlivy na životní prostředí, které jsou významné. 

Akceptováno částečně 
Ačkoli cílem směrnice EIA nepochybně není 
zabývat se bezvýznamnými vlivy záměru, 
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Odůvodnění: 
Pokud je cílem novelizace transponovat požadavky revidované 
směrnice EIA, docílit plného souladu s evropským právem a zrychlit 
a zjednodušit proces EIA, považujeme za zásadní tyto aspekty 
promítnout i v příslušných náležitostech na jednotlivé pořizované 
dokumenty. Konkrétním příkladem (plně přenositelným i na ostatní 
přílohy) je příloha č. 4 k zákonu, která má svůj předobraz v příloze 
IV revidované směrnice EIA. Ta např. v bodě 5 uvádí, že má být 
uveden: “Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru 
na životní prostředí vyplývajících z:“, obdobně v dalších bodech jsou 
předmětem posuzování pouze významné vlivy záměru na životní 
prostředí. Stávající znění přílohy č. 4 a obdobně i navržené znění 
přílohy č. 4 k novele zákona všude uvádí pouze „vlivy“ a pomíjí 
přitom skutečnost, že směrnice vyžaduje jejich posuzování pouze 
tehdy, pokud jsou významné. Pokud s významnými vlivy na životní 
prostředí pracuje rovněž revidovaná směrnice EIA, není důvodů jít 
nad rámec jejích požadavků a vyžadovat podrobné hodnocení 
všech vlivů na životní prostředí bez ohledu na jejich významnost. 

významnost vlivu je zpravidla určena až poté, co 
je vliv identifikován a vyhodnocen; závěry o 
významnosti vlivů jsou tak výstupem procesu 
EIA a nelze předem (tedy v době identifikace 
možných vlivů) předjímat, které vlivy budou 
shledány jako významné a které nikoli. 
 
Slovo významné tak nelze doplnit na všechna 
místa, kde se pojem vliv vyskytuje. Již z § 5 odst. 
1 vyplývá, že „posuzování zahrnuje zjištění, 
popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých 
významných vlivů provedení i neprovedení 
záměru na životní prostředí.“. Toto ustanovení 
platí obecně a lze z něj dovodit, že cílem 
procesu EIA je „zjištění“ („určení“ v terminologii 
směrnice) významných vlivů – a to může být 
učiněno až na základě identifikace, vyhodnocení 
vlivů a stanovení jejich významnosti. 
Slova „možných významných“ budou dále 
doplněna do názvů částí D v přílohách č. 3 a 4 
k ZPV, 

HK ČR 625.  Z Připomínka k Přílohám č. 3, 4, 5 a 6 – významnost vlivů 

Požadujeme doplnit v příslušných přílohách, že se zabývají pouze 
vlivy na životní prostředí, které jsou významné. 

Odůvodnění: 

Pokud je cílem novelizace transponovat požadavky revidované 
směrnice EIA, docílit plného souladu s evropským právem a zrychlit 
a zjednodušit proces EIA, považujeme za zásadní tyto aspekty 
promítnout i v příslušných náležitostech na jednotlivé pořizované 
dokumenty. Konkrétním příkladem (plně přenositelným i na ostatní 

Akceptováno částečně 
Ačkoli cílem směrnice EIA nepochybně není 
zabývat se bezvýznamnými vlivy záměru, 
významnost vlivu je zpravidla určena až poté, co 
je vliv identifikován a vyhodnocen; závěry o 
významnosti vlivů jsou tak výstupem procesu 
EIA a nelze předem (tedy v době identifikace 
možných vlivů) předjímat, které vlivy budou 
shledány jako významné a které nikoli. 
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přílohy) je příloha č. 4 k zákonu, která má svůj předobraz v příloze 
IV revidované směrnice EIA. Ta např. v bodě 5 uvádí, že má být 
uveden: „Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru 
na životní prostředí vyplývajících z:“, obdobně v dalších bodech jsou 
předmětem posuzování pouze významné vlivy záměru na životní 
prostředí. Stávající znění přílohy č. 4 a obdobně i navržené znění 
přílohy č. 4 k novele zákona všude uvádí pouze „vlivy“ a pomíjí 
přitom skutečnost, že směrnice vyžaduje jejich posuzování pouze 
tehdy, pokud jsou významné. Pokud s významnými vlivy na životní 
prostředí pracuje rovněž revidovaná směrnice EIA, není žádný 
důvod jít nad rámec jejích požadavků a vyžadovat podrobné 
hodnocení všech vlivů na životní prostředí bez ohledu na jejich 
významnost. 

Slovo významné tak nelze doplnit na všechna 
místa, kde se pojem vliv vyskytuje. Již z § 5 odst. 
1 vyplývá, že „posuzování zahrnuje zjištění, 
popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých 
významných vlivů provedení i neprovedení 
záměru na životní prostředí.“. Toto ustanovení 
platí obecně a lze z něj dovodit, že cílem 
procesu EIA je „zjištění“ („určení“ v terminologii 
směrnice) významných vlivů – a to může být 
učiněno až na základě identifikace, vyhodnocení 
vlivů a stanovení jejich významnosti. 
Slova „možných významných“ budou dále 
doplněna do názvů částí D v přílohách č. 3 a 4 
k ZPV, 

Praha 626.  Z K bodu 144 - příloha  č. 3, 3a a 4 
Požadujeme doplnit účel záměru, aby s odkazem na něj byly 
příslušné úřady stimulovány k navrhování variant. Tato jejich 
pravomoc je výslovně upravena v § 7 odst. 8, ale je jen málo 
využívaná a samo posouzení variant (v dokumentaci) není dobře 
vymahatelné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Navrhování variant je na úvaze příslušného 
úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh není 
pro oznamovatel závazný, není nezbytné 
příslušné úřady k tomuto postupu stimulovat. 
Doplnění dále není nezbytné, neboť ustanovení 
§ 7 odst. 8 bude vypuštěno. 

ÚV ČR - 
VÚV 

627.  D K Příloze č. 3, 3a a 4: Doporučujeme doplnit účel záměru, aby s 
odkazem na něj byly příslušné úřady stimulovány k navrhování 
variant. Tato jejich pravomoc je výslovně upravena v §8 odst. 8, ale 
je málo využívána. 

Vysvětleno 
Navrhování variant je na úvaze příslušného 
úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh není 
pro oznamovatel závazný, není nezbytné 
příslušné úřady k tomuto postupu stimulovat. 
Doplnění dále není nezbytné, neboť ustanovení 
§ 7 odst. 8 bude vypuštěno. 

JM kraj 628.  D K přílohám č. 3, 3a, 4 – u výčtu příloh navrhujeme u stanoviska 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vypustit slova „pokud je 
vyžadováno“. Když už se pro daný záměr zpracovává oznámení dle 

Vysvětleno 
Jedná se o převzetí stávající formulace, ve které 
je dovětek „pokud je vyžadováno“ již obsažen. 
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přílohy č. 3 nebo 3a, je zde předpoklad, že záměr potenciální vlivy 
má, a je zcela na místě mít stanovisko ochrany přírody dle § 45i 
vždy. 

Příloha č. 3 
St kraj 629.  D Příloha č. 3, bod A. 4. 

Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

St kraj 630.  D Příloha č. 3, B. I. 3. 
Doplnit „p. p. č. nebo jejich části a st. p. č. dle KN“ 
Jednoznačné určení polohy záměru podle katastru nemovitostí 
zamezí jeho častému nejednoznačnému vymezení a umístění. 
 
Návrh znění: 
 
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území, p. p. č. nebo jejich 
části a st. p. č. dle KN) 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
V případě rozsáhlých záměrů by akceptace 
připomínky znamenala neúměrnou zátěž pro 
oznamovatele, kteří by musely ve specifikaci 
umístění záměru uvést až desítky položek. 

MPO 631.  Z K příloze č. 3 písm. B. část I., bod 5 
Požadujeme bod 5 uvést v následujícím znění:    „5. Zdůvodnění 
umístění záměru a popis zvažovaných variant záměru včetně 
uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice. Není důvod zdůvodňovat záměr jako takový, 
ale jeho varianty a důvod výběru řešení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Ustanovení bude upraveno, tak že bude 
vypuštěno zdůvodnění potřeby záměru; ve zbylé 
části není nutné text upravovat, neboť vyjadřuje 
totéž. 

SPČR 632.  Z K příloze č. 3 písm. B. část I., bod 5 Akceptováno částečně 
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Požadujeme bod 5 uvést v následujícím znění:    „5. Zdůvodnění 
umístění záměru a popis zvažovaných variant záměru včetně 
uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice. Není důvod zdůvodňovat záměr jako takový, 
ale jeho varianty a důvod výběru řešení. 

Ustanovení bude upraveno, tak že bude 
vypuštěno zdůvodnění potřeby záměru; ve zbylé 
části není nutné text upravovat, neboť vyjadřuje 
totéž. 

HK ČR 633.  Z Připomínka k Příloze č. 3, odd. B, část I, bod 5 

Požadujeme bod 5 uvést v následujícím znění: 

„5. Zdůvodnění umístění záměru a popis zvažovaných variant 
záměru včetně uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě 
daného řešení.“ 

Odůvodnění: 

Nepřesná transpozice. Není důvod zdůvodňovat záměr jako takový, 
ale jeho varianty a důvod výběru řešení. 

Akceptováno částečně 
Ustanovení bude upraveno, tak že bude 
vypuštěno zdůvodnění potřeby záměru; ve zbylé 
části není nutné text upravovat, neboť vyjadřuje 
totéž. 

MPO 634.  Z K příloze č. 3 písm. B. část I., bod 6 
Požadujeme vypustit slova „; v případě záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s 
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí 
a dalšími parametry“.“  
 
Odůvodnění: 
Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU. Soulad záměru s požadavky zákona o integrované 
prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na životní 
prostředí. Nehledě na to, že míra obecnosti podkladů pro 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí a daná fáze přípravy záměru 
ani toto vyhodnocení vůbec neumožňuje. Nelze dva různé zákony 
tímto způsobem prolínat. Z pohledu investora je při stávající právní 
úpravě zákona o integrované prevenci, resp. znění novely 

Vysvětleno 
Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
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stavebního zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci 
oznámení daný záměr do úrovně projektu pro získání integrovaného 
povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je třeba počítat s 
tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a v rámci 
posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny základní 
souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru s ohledem na 
minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli detailní aplikace 
navazujících právních předpisů.  
Tato připomínka je zásadní. 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

MPO 635.  Z Příloha č. 3 B bod 6  
Požadujeme upravit formulaci bodu 6.: Stručný popis technických 
a technologických řešení záměru včetně případných demoličních 
prací nezbytných pro realizaci záměru, v případě záměru 
spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci včetně 
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami , s nimi spojenými 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k předchozí připomínce 
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úrovněmi emisí a dalšími parametry   

Odůvodnění:  
Vyškrtnout povinnosti zohlednění parametrů BAT dle závěrů o BAT. 
Navrhujeme porovnání s BAT přikládat až do dokumentace  - tedy 
nechat jako podmínku náležitostí přílohy č. 4. Ve fázi oznámení 
záměru toto považujeme za neopodstatněné a zbytečně 
administrativně a finančně zatěžující pro předkladatele. 
Opodstatnění má až ve fázi dokumentace a mělo by se promítnout 
do posudku. V procesu oznámení záměru nelze ani kompetentně a 
kvalifikovaně posuzovat jednotlivé parametry nejlepších dostupných 
technik. 
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 636.  Z K příloze č. 3 písm. B. část I., bod 6 
Požadujeme vypustit slova „; v případě záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s 
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí 
a dalšími parametry“.“  
 
Odůvodnění: 
Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU. Soulad záměru s požadavky zákona o integrované 
prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na životní 
prostředí. Nehledě na to, že míra obecnosti podkladů pro 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí a daná fáze přípravy záměru 
ani toto vyhodnocení vůbec neumožňuje. Nelze dva různé zákony 
tímto způsobem prolínat. Z pohledu investora je při stávající právní 
úpravě zákona o integrované prevenci, resp. znění novely 
stavebního zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci 
oznámení daný záměr do úrovně projektu pro získání integrovaného 
povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je třeba počítat s 
tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a v rámci 

Vysvětleno 
Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
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posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny základní 
souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru s ohledem na 
minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli detailní aplikace 
navazujících právních předpisů. Navrhované doplnění do náležitostí 
pro EIA bylo diskutováno v souvislosti s požadavky podnikatelské 
sféry na umožnění dokládat integrované povolení až ke kolaudaci, 
tento požadavek však nebyl v novele stavebního zákona a 
navazujících předpisech promítnut, proto postrádá navrhované 
doplnění smysl. 

zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

HK ČR 637.  Z Připomínka k bodu 137 (Příloha č. 3, odd. B, část I, bod 6) 

Požadujeme vypustit slova: 

„v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s 
nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry.“  

Odůvodnění: 

Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU. Soulad záměru s požadavky zákona o integrované 

Vysvětleno 
Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
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prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na životní 
prostředí. Nehledě na to, že míra obecnosti podkladů pro 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí a daná fáze přípravy záměru 
ani toto vyhodnocení vůbec neumožňuje. Nelze dva různé zákony 
tímto způsobem prolínat. Z pohledu investora je při stávající právní 
úpravě zákona o integrované prevenci, resp. znění novely 
stavebního zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci 
oznámení daný záměr do úrovně projektu pro získání integrovaného 
povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je třeba počítat s 
tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a v rámci 
posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny základní 
souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru s ohledem na 
minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli detailní aplikace 
navazujících právních předpisů. Navrhované doplnění do náležitostí 
pro EIA bylo diskutováno v souvislosti s požadavky podnikatelské 
sféry na umožnění dokládat integrované povolení až ke kolaudaci, 
tento požadavek však nebyl v novele stavebního zákona a 
navazujících předpisech promítnut, proto postrádá navrhované 
doplnění smysl. 

dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

JM kraj 638.  Z K bodu 137 - příloha č. 3 – bod B.I.6 – na úrovni znalostí Vysvětleno 
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obvyklých v okamžiku zpracování oznámení EIA je porovnání s BAT 
prakticky neproveditelné. Požadujeme vypustit, soulad s BAT je 
podrobně zkoumán v řízení o vydání integrovaného povolení. 

Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
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srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

Kraj Vys 639.  Z Připomínka k Čl. I bodu 139: 
Navrhujeme v Příloze č. 3 části B.II mezi slova „a biologické“ 
doplnit slova „stručná charakteristika“. 
Oznámení dle přílohy č. 3 může zpracovat osoba bez autorizace ke 
zpracování dokumentace, posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
Pokud se vlivy na biologickou rozmanitost posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky, na což odkazuje 
poznámka č. 14 pod čarou, nelze očekávat, že většina takovýchto 
zpracovatelů bude disponovat znalostmi z hlediska biologie. Je 
třeba zásadně odlišit podklady k vyjádření pro zjišťovací řízení 
(oznámení dle přílohy č. 3) a pro posuzování (dokumentace dle 
přílohy č. 4). Máme za to, že pro účely zjišťovacího řízení by bylo 
vhodnější uplatnit pojem stručná charakteristika biologické 
rozmanitosti. U záměrů, jejichž provedení by mohlo významně 
ovlivnit životní prostředí bude předložena dokumentace, u  které je 
již důvodné aby vycházela z odborného přírodovědného průzkumu, 
biologického hodnocení. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o nepříliš šťastné spojení „využívání 
biologické rozmanitosti“, které však požaduje 
směrnice (viz příloha II.A, bod 3. písm. b). 
Doplnění proto nelze akceptovat. 

MPO 640.  D K příloze č. 3, bod B., část III  
Doporučujeme vypustit slovo „případných“. 
 
Odůvodnění:  
Vypuštění z důvodu nadbytečnosti. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 
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SPČR 641.  D K příloze č. 3, bod B., část III  
Doporučujeme vypustit slovo „případných“. 
 
Odůvodnění:  
Vypuštění z důvodu nadbytečnosti. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

HK ČR 642.  D Připomínka k Příloze č. 3, bod B, část III  

Doporučujeme vypustit slovo „případných“. 

Odůvodnění:  

Vypuštění z důvodu nadbytečnosti. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

St kraj 643.  D Příloha č. 3, B. III. 
Doplnit „nároky na vyvolanou dopravu a světelné a tepelné 
znečištění“ 
 
Návrh znění: 
 
Údaje o výstupech 
(například množství a druh případných předpokládaných reziduí 
a emisí emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich 
znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem 
k navrženému použití látek a technologií) technologií, nároky na 
vyvolanou dopravu a světelné a tepelné znečištění 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava jde nad rámec požadavků 
revidované směrnice EIA. 

MPO 644.  Z K příloze č. 3 písm. C. bod 1  
Požadujeme bod 1 uvést v následujícím znění: „Základní 
environmentální charakteristika dotčeného území se zvláštním 
zřetelem na jeho ekologickou citlivost“. 
 
Odůvodnění: 
Navržený text jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU. Požadavek navíc není proveditelný. Tyto 
informace nemohou být předmětem oznámení, protože oznamovatel 
je v této úrovni detailu a rozsahu ani nemá v době oznámení 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
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záměru k dispozici. V této fázi je podstatné, zda je záměr např. 
v národním parku, chráněném území nebo naopak v průmyslové 
zóně. 
Tato připomínka je zásadní. 

SPČR 645.  Z K příloze č. 3 písm. C. bod 1  
Požadujeme bod 1 uvést v následujícím znění: „Základní 
environmentální charakteristika dotčeného území se zvláštním 
zřetelem na jeho ekologickou citlivost“. 
 
Odůvodnění: 
Navržený text jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU. Požadavek není proveditelný. Tyto informace 
nemohou být předmětem oznámení, protože oznamovatel je v této 
úrovni detailu a rozsahu ani nemá v době oznámení záměru 
k dispozici. V této fázi je podstatné, zda je záměr např. v národním 
parku, chráněném území nebo naopak v průmyslové zóně. 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
 

HK ČR 646.  Z Připomínka k bodu 141 (Příloha č. 3, odd. C, bod 1)  
Požadujeme bod 1 uvést v následujícím znění: 

„1. Základní environmentální charakteristika dotčeného území se 
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost.“ 

Odůvodnění: 

Navržený text jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU. Požadavek není proveditelný. Tyto informace 
nemohou být předmětem oznámení, neboť oznamovatel je, v této 
úrovni detailu a rozsahu, nemá v době oznámení záměru 
k dispozici. V této fázi je podstatné, zda je záměr např. v národním 
parku, chráněném území či naopak v průmyslové zóně. 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
 

JM kraj 647.  Z K bodu 141 - příloha č. 3 bod C.1 – jako jedna z 
environmentálních charakteristik má být uváděna „zranitelnost 
území vůči dopadům změny klimatu se zvláštním zřetelem na 
ekologickou citlivost těchto území“. Z jakých podkladů má tyto 

Akceptováno 
Text nad rámec požadavku směrnice EIA bude 
vypuštěn. 
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informace zpracovatel oznámení čerpat? Je třeba stanovit konkrétní 
uznávaný komparativní dokument. 

St kraj 648.  D Příloha č. 3, C. 1 
Vysvětlit pojem nebo zařadit „ekologickou citlivost území“ do 
základních pojmů (§ 3). 
Navrhujeme nahradit pojmem „citlivost“ pojmem „zranitelnost“ nebo 
„stabilita“, neboť dochází opět k nesjednocení odborných pojmů 
z oblasti ochrany životního prostředí, resp. ekologie. 
 
Namísto „změny“ uvést „změn“. 
 
Návrh znění: 
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území včetně zranitelnosti území vůči dopadům změny klimatu 
se zvláštním zřetelem na ekologickou citlivost zranitelnost 
těchto území 

Vysvětleno 
Pojem je převzat z revidované směrnice EIA. 
Zatímco citlivost je v anglické znění “sensitivity“, 
zranitelnost „vulnerability“ – nejedná se o totéž. 

Kraj Vys 649.  Z Připomínka k Čl. I bodu 142: 
Navrhujeme v Příloze č. 3 části D doplnit bod 2 následovně: za 
slovem „populaci“ doplnit „závorku“ se slovy „rizika pro 
veřejné zdraví“. 
Povinností příslušného úřadu bude nově zvažovat/posoudit 
parametry záměru i z hlediska rizik pro veřejné zdraví (zásady pro 
zjišťovací řízení uvedené v příloze č. 2, k nimž musí být dle § 6 odst. 
3 zákona č. 100/2001 Sb. přihlédnuto i při stanovení zda podlimitní 
záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení).   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava jde nad rámec požadavků 
revidované směrnice EIA. 

NBÚ 650.  D K bodu 142 – doplnit označení bodu. Akceptováno 
Bude upraveno. 

NBÚ 651.  D K bodu 143 – doplňovaný bod nebude nazván jako „nový“ a doplnit 
jeho označení. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

Lb kraj 652.  Z Bod 144 – úřadem příslušným pro vydání „souladu s územně 
plánovací dokumentací“ je stavební úřad.  Příslušný úřad územního 

Akceptováno jinak 
Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností 
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plánování bude vydávat územně plánovací informaci, kde bude 
uvedeno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné či nepřípustné 
využití území (plochy), což si příslušný úřad (krajský úřad) může 
vyhledat sám a nevyzní z toho, zda je opravdu záměr v souladu 
s ÚPD . Pokud bude ponecháno kritérium „není předkládán územně 
plánovací dokumentací“ u podlimitních záměru, bude pro krajské 
úřady „soulad s územně plánovací dokumentací“ ve kterém bude 
řečeno, zda je záměr v souladu s ÚPD směrodatný, a to může vydat 
pouze příslušný stavební úřad, nikoliv úřad územního plánování – 
zásadní připomínka 
Pokud bude přijata připomínka KÚLK (zrušení kritérií), pak proti této 
úpravě přílohy č. 3 nemáme námitek. 

k výkladu požadavku přílohy č. 3a na přiložení 
vyjádření příslušného úřadu územního plánování 
bude zachována stávající formulace, a to „ 
z hlediska územně plánovací dokumentace“ 
(nikoli „z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací“). 
Kritérium souladu resp. předpokládanosti ÚPD 
byla z § 4 odstraněna. 
 

Praha 653.  Z V příloze č. 3 Náležitosti oznámení v části H Přílohy je navržena 
tato novelizace návětí 
„Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z 
hlediska souladu s územně plánovací dokumentací:“. 
K tomu se v důvodové zprávě k uvedenému bodu v posledním 
odstavci uvádí: 
„I nadále bude součástí oznámení záměrů vyjádření příslušného 
orgánu, jehož obsahem bude informace o tom, za záměr je nebo 
není v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Dle stávající právní úpravy toto vyjádření vydává příslušný stavební 
úřad k záměru. Je zřejmé, že příslušným stavebním úřadem k 
zodpovězení otázky, zda záměr je nebo není v souladu 
s územně plánovací dokumentací, je ten stavební úřad, který 
bude v budoucnu vydávat územní rozhodnutí (případně 
ekvivalentní rozhodnutí), neboť v územním řízení 
(nebo v ekvivalentním řízení) se soulad záměru s územně 
plánovací dokumentací ověřuje. Protože ale v době oznámení 
záměru mnohdy není možné určit, který stavební úřad bude 
územní rozhodnutí vydávat (s výjimkou staveb a zařízení 
uvedených v § 13 odst. 2 stavebního zákona, a který stavební úřad 

Akceptováno jinak 
Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností 
k výkladu požadavku přílohy č. 3a na přiložení 
vyjádření příslušného úřadu územního plánování 
bude zachována stávající formulace, a to „ 
z hlediska územně plánovací dokumentace“ 
(nikoli „z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací“). 
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je tedy příslušný k vydání vyjádření požadovaného v přílohách č. 3, 
3a a 4 k zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí, navrhujeme 
svěřit tuto působnost úřadům územního plánování, kterými jsou 
podle § 6 odst. 1 stavebního zákona obce s rozšířenou působností. 
Tím je dáno najisto, který úřad má vyjádření požadované přílohami 
č. 3, 3a a 4 k zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí vydat. 
V případě, že záměr bude umístěn na území více obcí 
s rozšířenou působností, vydá vyjádření z hlediska souladu 
záměru s územně plánovací dokumentací každá z nich.“. 
 
K výše uvedenému uvádíme: 
V  § 13 stavebního zákona je vymezena působnost obecných 
stavebních úřadů. V odstavci  6 cit. paragrafu je řešena situace, kdy 
se jedná  o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit 
ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů (§ 13 odst. 6 
– „Jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve 
správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení 
a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad. Ten 
může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze 
stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo 
opatření uskutečnit.“).  
V přílohách k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí se však 
požaduje Vyjádření k záměru z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací. V důvodové zprávě se nesprávně uvádí, že 
„Je zřejmé, že příslušným stavebním úřadem k zodpovězení otázky, 
zda záměr je nebo není v souladu s územně plánovací 
dokumentací, je ten stavební úřad, který bude v budoucnu vydávat 
územní rozhodnutí (případně ekvivalentní rozhodnutí), neboť 
v územním řízení (nebo v ekvivalentním řízení) se soulad záměru 
s územně plánovací dokumentací ověřuje“. Z  § 13 odst. 6 
stavebního zákona nic takového nevyplývá. Přílohami k zákonu 
o posuzování vlivů na životní prostředí se požaduje pouze vyjádření 
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k záměru, který je často předkládán ve variantním řešení, nejedná 
se o žádný záměr, který se má uskutečnit ve správním obvodu dvou 
nebo více stavebních úřadů a nevede se ani žádné řízení a 
nevydává se o tomto záměru rozhodnutí. O takové podobě záměru 
lze hovořit až v okamžiku záměru, na který je zpracována 
dokumentace pro územní řízení. Podle § 90 stavebního zákona pak 
je povinností stavebního úřadu posoudit záměr v územním řízení 
z hlediska územně plánovací dokumentace, na této skutečnosti 
předkládaná novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
nic nemění. Kromě toho § 13 odst. 6 stavebního zákona i 
v takovémto případě jednoznačně stanoví, který stavební úřad je 
příslušný k vedení řízení – „provede řízení a vydá rozhodnutí 
nejbližší společně nadřízený stavební úřad“. 
Za současného právního stavu v případě, že záměr zasahuje na 
území více stavebních úřadů, posuzuje každý z nich záměr na svém 
území. Důvod ke změně uvedený v důvodové zprávě je irelevantní. 
Tato připomínka je zásadní. 

Kraj Vys 654.  Z Připomínka k Čl. I bodu 144: 
Navrhujeme v Příloze č. 3 část H vypustit slova „pokud je 
vyžadováno“. 
Stanovisko dle § 45i odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. vydává orgán 
ochrany přírody k záměrům, které mohou samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kdo 
takové stanovisko bude vyžadovat ? Příslušný úřad přijímá 
oznámení a zvažuje v něm uvedené informace ve smyslu zásad 
uvedených v příloze č. 2 ? Navrhujeme ponechat stávající stav, tj. 
dokládat povinně toto stanovisko. V praxi se nám tato věc osvědčila 
a nečinila problémy. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o převzetí stávající formulace, ve které 
je dovětek „pokud je vyžadováno“ již obsažen. 

Ol kraj 654x D K Čl. I bod 144 - Příloha č. 3 „Náležitosti oznámení“  Vysvětleno 
Z připomínky nelze dovodit, jakou úpravu 
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V části H. PŘÍLOHA, je požadováno „Vyjádření příslušného úřadu 
územního plánování k záměru z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací“. (Totéž platí i u bodů 145. a 146. - Přílohy 
k Příloze č. 3a Oznámení podlimitního záměru a k Příloze č. 4 
Náležitosti dokumentace) - upozorňujeme, že toto bude platit až po 
přijetí právě projednávané novely stavebního zákona. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 

požaduje. V příloze č. 3, 3a a 4 k ZPV dojde 
nicméně v ustanovení požadujícím vyjádření 
příslušného úřadu územního plánování 
k vypuštění slov „v souladu s“ tak, aby byla 
zachována stávající dikce „z hlediska souladu s 
územně plánovací dokumentace“. 

St kraj 655.  D Příloha č. 3, H. 
Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail zpracovatele oznámení 
a osob, které se podílely na zpracování oznámení: 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

St kraj 656.  D Příloha č. 3, H. 
Dáváme ke zvážení zařadit do přílohy jednoznačný pojem „územně 
plánovací informaci“, kde jsou i podmínky využívání území podle 
příslušného ustanovení stavebního zákona (§ 21 odst. 1 písm. a) 
s tím, že je stavebním zákonem také dána příslušnost stavebního 
úřadu k podávání této informace. 
 
Navrhovaná úprava způsobí nárůst administrativní zátěže úřadů 
územního plánování. Navrhujeme tedy úpravu nového znění 
povinné přílohy: „Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací“, neboť v praxi 
dochází k tomu, že stavební úřady oznamovateli pro účely EIA 
vydávají územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona nebo vyjádření, pro něž nemají v zákoně 
ustanovení. 
 

Vysvětleno  
Územně plánovací informaci nelze považovat za 
dostatečný podklad. Je žádoucí, aby se 
k problematice vyjadřoval správní orgán, do 
jehož kompetencí územní plánování spadá, tj. 
příslušný úřad územního plánování. 
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Návrh znění: 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu příslušného úřadu 
územního plánování k záměru z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentace dokumentací: 

Příloha č. 3a 
NBÚ 657.  D K bodu 145 – příloha musí být číselně označena včetně uvedení, ke 

kterému právnímu předpisu náleží. 
Akceptováno 
Bude upraveno. 

St kraj 658.  D Příloha č. 3a, bod I. 4. 
Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

St kraj 659.  D Příloha č. 3a, III. 4. 
Do závorky doplnit „povolených“, s odkazem na pojem uvedený v 
ustanovení § 3 písm. m) 
 
Návrh znění: 
Výčet staveb, činností a technologii v území dotčeném záměrem 
(realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných) 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

St kraj 660.  D Příloha č. 3a, III. 5. 
Do závorky doplnit „OZKO, zranitelná oblast, ochranná pásma ad.“ 
 
Návrh znění: 
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území (ÚSES, ZCHÚ, VKP, OZKO, zranitelná oblast, ochranná 
pásma apod.) 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. Jedná se pouze o 
demonstrativní výčet, do kterého mohou být 
zahrnuty i další oblasti. 

St kraj 661.  D Příloha č. 3a, IV. 1. 
Do závorky doplnit „výměra, kultura, bonita“ 
 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Doplnění není nezbytné a neodpovídá obsahu 
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Návrh znění: 
Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa, výměra, kultura, bonita) 

závorky, která navazuje na část před závorkou.  

St kraj 662.  D Příloha č. 3a, V. 
Doplnit body „6. Nároky na vyvolanou dopravu“ a „7. Světelné a 
tepelné znečištění“ 
 
Návrh znění: 
6. Nároky na vyvolanou dopravu 
7. Světelné a tepelné znečištění 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava jde nad rámec požadavků 
revidované směrnice EIA. 

St kraj 663.  D Příloha č. 3a, Přílohy: 
Namísto stanovisko sjednotit a uvést „vyjádření“, viz bod H. přílohy 
č. 3: Dáváme ke zvážení zařadit do přílohy jednoznačný pojem 
„územně plánovací informaci“, kde jsou i podmínky využívání území 
podle příslušného ustanovení stavebního zákona (§ 21 odst. 1 písm. 
a) s tím, že je stavebním zákonem také dána příslušnost stavebního 
úřadu k podávání této informace. 
 
Návrh znění: 
Stanovisko Vyjádření příslušného stavebního úřadu příslušného 
úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace souladu s územně plánovací dokumentací: 

Akceptováno 
Bude sjednoceno. 

St kraj 664.  D Příloha č. 3a, Přílohy: 
doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail zpracovatele oznámení: 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

Kraj Vys 665.  Z Připomínka k Čl. I bodu 145: 
Navrhujeme v Příloze č. 3a bodu V. 5  za slovo „havárií“ doplnit 
slova „včetně nehod a katastrof způsobených změnou 
klimatu“. 

Vysvětleno  
S ohledem na charakter a rozsah podlimitních 
záměrů nepovažujeme doplnění požadavku za 
důvodné, neboť představuje neúměrnou zátěž 
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Povinností příslušného úřadu bude nově zvažovat/posoudit 
parametry záměru i z hlediska rizika nehod nebo katastrof 
způsobených změnou klimatu (zásady pro zjišťovací řízení uvedené 
v příloze č. 2, k nimž musí být dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 
Sb. přihlédnuto i při stanovení zda podlimitní záměr bude podléhat 
zjišťovacímu řízení).   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

pro oznamovatele. 
 

Kraj Vys 666.  Z Připomínka k Čl. I bodu 145: 
Navrhujeme v Příloze č. 3a bodu V doplnit bod 6 se slovy 
„Rizika pro veřejné zdraví“. 
Povinností příslušného úřadu bude nově zvažovat/posoudit 
parametry záměru i z hlediska rizik pro veřejné zdraví (zásady pro 
zjišťovací řízení uvedené v příloze č. 2, k nimž musí být dle § 6 odst. 
3 zákona č. 100/2001 Sb. přihlédnuto i při stanovení zda podlimitní 
záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení).   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno  
S ohledem na charakter a rozsah podlimitních 
záměrů nepovažujeme doplnění požadavku za 
důvodné, neboť představuje neúměrnou zátěž 
pro oznamovatele  

Kraj Vys 667.  Z Připomínka k Čl. I bodu 145: 
Navrhujeme v Příloze č. 3a část přílohy vypustit slova „pokud 
je vyžadováno“. 
Stanovisko dle § 45i odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. vydává orgán 
ochrany přírody k záměrům, které mohou samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kdo 
takové stanovisko bude vyžadovat ? Příslušný úřad přijímá 
oznámení a zvažuje v něm uvedené informace ve smyslu zásad 
uvedených v příloze č. 2 ? Navrhujeme ponechat  stávající stav, tj. 
dokládat povinně toto stanovisko. V praxi se nám tato věc osvědčila 
a nečinila problémy. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o převzetí stávající formulace, ve které 
je dovětek „pokud je vyžadováno“ již obsažen. 

Příloha č. 4 
St kraj 668.  D Příloha č. 4, Část A. bod 4. 

Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
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nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail oprávněného 
zástupce oznamovatele 

Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

St kraj 669.  D Příloha č. 4, B. I. 3. 
Doplnit „p. p. č. nebo jejich části a st. p. č. dle KN“ 
 
Návrh znění: 
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území, p. p. č. nebo 
jejich části a st. p. č. dle KN) 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
V případě rozsáhlých záměrů by akceptace 
připomínky znamenala neúměrnou zátěž pro 
oznamovatele, kteří by musely ve specifikaci 
umístění záměru uvést až desítky položek. 

MPO 670.  Z K příloze č. 4, část B, oddíl I. bod 5 
Požadujeme bod 5 uvést v následujícím znění: „5. Zdůvodnění 
umístění záměru a popis zvažovaných variant záměru včetně 
uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení a 
srovnání vlivů na životní prostředí“. 
 
Odůvodnění: 
Nepřesná transpozice. Viz příloha IV směrnice 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU bod 2. Není důvod zdůvodňovat potřebu 
záměru, oznamovatel ho prostě chce realizovat. Relevantní je 
zdůvodnění, proč byla přijata určitá varianta a proč je navrženo 
dané umístění záměru. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Text bude upraven 

SPČR 671.  Z K příloze č. 4, část B, oddíl I. bod 5 
Požadujeme bod 5 uvést v následujícím znění: „5. Zdůvodnění 
umístění záměru a popis zvažovaných variant záměru včetně 
uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení a 
srovnání vlivů na životní prostředí“. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
Text bude upraven. 
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Nepřesná transpozice. Viz příloha IV směrnice 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU bod 2. Není důvod zdůvodňovat potřebu 
záměru, oznamovatel ho prostě chce realizovat. Relevantní je 
zdůvodnění, proč byla přijata určitá varianta a proč je navrženo 
dané umístění záměru. 

HK ČR 672.  Z Připomínka k bodu 146 (Příloha č. 4, odd. B, část I, bod 5) 

Požadujeme bod 5 uvést v následujícím znění: 

„5. Zdůvodnění umístění záměru a popis zvažovaných variant 
záměru včetně uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě 
daného řešení a srovnání vlivů na životní prostředí“. 

Odůvodnění: 

Nepřesná transpozice. Viz příloha IV směrnice 2011/92/EU ve znění 
směrnice 2014/52/EU bod 2. Není důvod zdůvodňovat potřebu 
záměru, oznamovatel ho prostě chce realizovat. Relevantní je 
zdůvodnění, proč byla přijata určitá varianta a proč je navrženo 
dané umístění záměru. 

Akceptováno 
Text bude upraven. 

MPO 673.  Z K příloze č. 4, část B, oddíl I. bod 6 
Požadujeme vypustit slova „; v případě záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání 
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi 
emisí a dalšími parametry“. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU – viz příloha IV. Soulad s požadavky zákona o 
integrované prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na 
životní prostředí. Z pohledu investora je při stávající právní úpravě 
zákona o integrované prevenci, resp. znění novely stavebního 
zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci posuzování vlivu 
na životní prostředí daný záměr do úrovně projektu pro získání 

Vysvětleno 
Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
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integrovaného povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je 
třeba počítat s tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a 
v rámci posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny 
základní souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru 
s ohledem na minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli 
detailní aplikace navazujících právních předpisů. Navrhované 
doplnění do náležitostí pro EIA bylo diskutováno v souvislosti 
s požadavky podnikatelské sféry na umožnění dokládat integrované 
povolení až ke kolaudaci, tento požadavek však nebyl v novele 
stavebního zákona a navazujících předpisech promítnut, proto 
postrádá navrhované doplnění smysl. 
Tato připomínka je zásadní. 

co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

SPČR 674.  Z K příloze č. 4, část B, oddíl I. bod 6 
Požadujeme vypustit slova „; v případě záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání 
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi 
emisí a dalšími parametry“. 

Vysvětleno 
Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
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Odůvodnění: 
Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU – viz příloha IV. Soulad s požadavky zákona o 
integrované prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na 
životní prostředí. Z pohledu investora je při stávající právní úpravě 
zákona o integrované prevenci, resp. znění novely stavebního 
zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci posuzování vlivu 
na životní prostředí daný záměr do úrovně projektu pro získání 
integrovaného povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je 
třeba počítat s tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a 
v rámci posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny 
základní souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru 
s ohledem na minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli 
detailní aplikace navazujících právních předpisů. Navrhované 
doplnění do náležitostí pro EIA bylo diskutováno v souvislosti 
s požadavky podnikatelské sféry na umožnění dokládat integrované 
povolení až ke kolaudaci, tento požadavek však nebyl v novele 
stavebního zákona a navazujících předpisech promítnut, proto 
postrádá navrhované doplnění smysl. 

schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
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formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

HK ČR 675.  Z Připomínka k bodu 146 (Příloha č. 4, odd. B, část I, bod 6) 

Požadujeme vypustit slova: 

„v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s 
nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry“. 

Odůvodnění: 

Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU – viz příloha IV. Soulad s požadavky zákona o 
integrované prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na 
životní prostředí. Z pohledu investora je při stávající právní úpravě 
zákona o integrované prevenci, resp. znění novely stavebního 
zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci posuzování vlivu 
na životní prostředí daný záměr do úrovně projektu pro získání 
integrovaného povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je 
třeba počítat s tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a 
v rámci posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny 
základní souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru 
s ohledem na minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli 
detailní aplikace navazujících právních předpisů. Navrhované 
doplnění do náležitostí pro EIA bylo diskutováno v souvislosti 
s požadavky podnikatelské sféry na umožnění dokládat integrované 
povolení až ke kolaudaci. Tento požadavek však nebyl v novele 
stavebního zákona a navazujících předpisech promítnut, proto 
postrádá navrhované doplnění smysl. 

Vysvětleno 
Doplnění již bylo projednáno (a podrobně 
odůvodněno) v rámci novely stavebního zákona 
a souvisejících zákonů, která byla dne 25. 8. 
2016 doporučena Legislativní radou vlády ke 
schválení vládě. 
 
Citace důvodové zprávy k novele stavebního 
zákona: 
„Úprava vychází z připomínkování návrhu a 
dřívějších dokumentů k problematice úprav 
stavebního zákona. Účelem je ve vztahu k 
provozovateli jednoznačně artikulovat základní 
požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) 
co nejdříve v povolovacím procesu – tj. již v  
procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA).  
Tímto postupem se neoslabuje proces 
integrovaného povolování (IPPC), protože stále 
zbývá nejnáročnější proces překlopení principů 
BAT do dílčích závazných podmínek provozu 
a proces případného udělování výjimek. 
Nicméně již v procesu EIA by mělo být rámcově 
doloženo, že zařízení v hodnocené podobě má 
technicky schopnost dosahovat úrovně emisí 
(a dalších parametrů) spojených s BAT. 
Případně by mělo být známo, že zařízení tuto 
schopnost nemá a k provozu je nutné získání 
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příslušných nenárokových výjimek v IPPC.  
Požadavek by neměl být chápán jako extenzivní 
a není předpoklad, že by porovnání zacházelo 
do detailů srovnatelných s IPPC. Nevzniká tudíž 
zcela nový požadavek (u významných zařízení je 
srovnání s BAT zpracováváno už nyní, technické 
řešení ve vztahu k environmentální legislativě 
také není novým elementem). Postupem se 
velmi významně sníží riziko, že v IPPC budou 
formulovány požadavky, které nebudou 
konzistentní s výstupem EIA, případně dojde k 
nesprávnému pochopení požadavků BAT ze 
strany provozovatele.“ 

St kraj 676.  D Příloha č. 4, B. II. 1. 
V závorce vynechat „například“ a doplnit „kultura“ 
 
Návrh znění: 
Půda (například kultura, druh, třída ochrany, velikost záboru)  

Vysvětleno 
V závorce je uveden pouze příkladmý výčet, 
který nebrání uvedení dalších informací. 

St kraj 677.  D Příloha č. 4, B. III. 4. 
Do závorky doplnit „vč. světelného a tepelného znečištění“ 
 
Návrh znění: 
Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, 
zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby 
jejich omezení, vč. světelného a tepelného znečištění) 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava jde nad rámec požadavků 
revidované směrnice EIA. 

MPO 678.  Z K příloze č. 4, část C bod 1 
Požadujeme slova „zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré 
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území“ nahradit 
slovy „, v nichž nejsou dodrženy normy environmentální kvality 
stanovené zvláštními právními předpisy relevantními pro daný 
záměr“. 
 

Vysvětleno 
Spojením „zatěžovaná nad míru únosného 
zatížení“ je vyjádřeno totéž, tedy překročení 
možného zatížení (tj. překročení norem 
environmentální kvality), které stanoví zvláštní 
právní předpisy. Nejdená se o onový požadavek 
přílohy č. 4 k zPV, nýbrž o převzetí stávajícího 
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Odůvodnění: 
Navržené znění je vágní – co je to únosná míra? Navíc vyžaduje i 
řešení ekologické citlivosti území z hlediska parametrů, které daný 
záměr vůbec neovlivňuje, tj. dochází k rozšíření nad rámec 
směrnice. Stejně tak nejasný je pojem „stará zátěž“. Jedná se o 
nepřesnou transpozici směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU. 
Tato připomínka je zásadní 

znění. Není důvodné měnit již zažité pojmy, se 
kterými jsou autorizované osoby zpracovávající 
dokumentace EIA již obeznámeny a které v praxi 
nečiní potíže. 
 

SPČR 679.  Z K příloze č. 4, část C bod 1 
Požadujeme slova „zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré 
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území“ nahradit 
slovy „, v nichž nejsou dodrženy normy environmentální kvality 
stanovené zvláštními právními předpisy relevantními pro daný 
záměr“. 
 
Odůvodnění: 
Navržené znění je vágní – co je to únosná míra? Navíc vyžaduje i 
řešení ekologické citlivosti území z hlediska parametrů, které daný 
záměr vůbec neovlivňuje, tj. dochází k rozšíření nad rámec 
směrnice. Stejně tak nejasný je pojem „stará zátěž“. Jedná se o 
nepřesnou transpozici směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU. 

Vysvětleno 
Spojením „zatěžovaná nad míru únosného 
zatížení“ je vyjádřeno totéž, tedy překročení 
možného zatížení (tj. překročení norem 
environmentální kvality), které stanoví zvláštní 
právní předpisy. Nejdená se o onový požadavek 
přílohy č. 4 k zPV, nýbrž o převzetí stávajícího 
znění. Není důvodné měnit již zažité pojmy, se 
kterými jsou autorizované osoby zpracovávající 
dokumentace EIA již obeznámeny a které v praxi 
nečiní potíže. 
 

HK ČR 680.  Z Připomínka k bodu 146 (Příloha č. 4, odd. C, bod 1) 

Požadujeme slova: 

„zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, 
extrémní poměry v dotčeném území“  

nahradit slovy: 

„v nichž nejsou dodrženy normy environmentální kvality 
stanovené zvláštními právními předpisy relevantními pro daný 
záměr“. 

Vysvětleno 
Spojením „zatěžovaná nad míru únosného 
zatížení“ je vyjádřeno totéž, tedy překročení 
možného zatížení (tj. překročení norem 
environmentální kvality), které stanoví zvláštní 
právní předpisy. Nejdená se o onový požadavek 
přílohy č. 4 k zPV, nýbrž o převzetí stávajícího 
znění. Není důvodné měnit již zažité pojmy, se 
kterými jsou autorizované osoby zpracovávající 
dokumentace EIA již obeznámeny a které v praxi 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



Odůvodnění: 

Navržené znění je vágní – není patrno, co je to únosná míra. Navíc 
vyžaduje i řešení ekologické citlivosti území z hlediska parametrů, 
které daný záměr vůbec neovlivňuje, tj. dochází k rozšíření nad 
rámec směrnice. Stejně tak nejasný je pojem „stará zátěž“. Jedná 
se o nepřesnou transpozici směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU. 

nečiní potíže. 

ČBÚ 681.  Z K bodu 146 
k příloze č. 4, část C, bod 1 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 146 v bodě 1 části C přílohy č. 4 
návrhu zákona za slova „zákona o ochraně přírody a krajiny,“ vložit 
slova „ložisek nerostů,“. 

Odůvodnění: Ložiska nerostů náleží podle názoru ČBÚ mezi 
nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území a 
z toho důvodu by měla být do ustanovení doplněna.  
Tato připomínka je zásadní. 

k příloze č. 4, část C, bod 2 a části D, bod I. 6 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 146 v bodě 2 části C přílohy č. 4 
návrhu zákona slova „ , horninového prostředí“ zrušit. Obdobně 
navrhuje ČBÚ vypustit v novelizačním bodě 146 v bodě I. podbodě 
6. části D přílohy č. 4 návrhu zákona zrušit slova „horninové 
prostředí a“. 

Odůvodnění: „Horninové prostředí“ není složkou životního prostředí, 
jak je nesprávně uvedeno. Jde o obsahově věcně nedefinovaný 
pojem. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno 
Ložiska nerostů budou doplněna. Pojem 
„horninové prostředí“ bude vypuštěn. 
 

St kraj 682.  D Příloha č. 4, C. 2. 
Namísto „změna klimatu“ „změny klimatu“ dvakrát v textu opravit 
 
Návrh znění: 

Vysvětleno 
Pojem „změna klimatu“ je obecný pojem, který 
zahrnuje vícero možných změn. Pojem se 
zpravidla používá v jednotném čísle. Úprava 
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Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. 
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo 
charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména 
ovzduší (např. stav kvality ovzduší, emise znečisťujících látek a 
skleníkových plynů), vody (např. hydromorfologické poměry 
v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. 
podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a 
jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor 
půdy, eroze, utužování a zakrývání), horninového prostředí a 
přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a 
rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu 
(např. dopady spojené se změnou změnami klimatu, 
zranitelnost území vůči projevům změny změn 
klimatu)obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a 
kulturních památek 

proto není nezbytná. 

MPO 683.  Z K příloze č. 4, část C bod 2 
Požadujeme slova „např. stav kvality ovzduší, emise znečisťujících 
látek a skleníkových plynů“ nahradit slovy „imisní zatížení“. 
 
Odůvodnění: 
Stav kvality ovzduší je vágní pojem, emise znečišťujících látek nijak 
necharakterizují stav životního prostředí, navíc není jasné, o jaké 
emise se má jednat, emise skleníkových plynů jsou v daném 
kontextu zcela irelevantní a navíc jsou předmětem části D. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Slova „emise znečisťujících látek a skleníkových 
plynů“ budou vypuštěna. 

SPČR 684.  Z K příloze č. 4, část C bod 2 
Požadujeme slova „např. stav kvality ovzduší, emise znečisťujících 
látek a skleníkových plynů“ nahradit slovy „imisní zatížení“. 
 
Odůvodnění: 
Stav kvality ovzduší je vágní pojem, emise znečišťujících látek nijak 

Akceptováno jinak 
Slova „emise znečisťujících látek a skleníkových 
plynů“ budou vypuštěna. 
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necharakterizují stav životního prostředí, navíc není jasné, o jaké 
emise se má jednat, emise skleníkových plynů jsou v daném 
kontextu zcela irelevantní a navíc jsou předmětem části D. 

HK ČR 685.  Z Připomínka k bodu 146 (Příloha č. 4, odd. C, bod 2) 

Požadujeme slova: 

„např. stav kvality ovzduší, emise znečisťujících látek a skleníkových 
plynů“  

nahradit slovy: 

„imisní zatížení“. 

Odůvodnění: 

Stav kvality ovzduší je vágní pojem, emise znečišťujících látek nijak 
necharakterizují stav životního prostředí, navíc není jasné, o jaké 
emise se má jednat, emise skleníkových plynů jsou v daném 
kontextu zcela irelevantní a navíc jsou předmětem části D. 

Akceptováno jinak 
Slova „emise znečisťujících látek a skleníkových 
plynů“ budou vypuštěna. 

MPO 686.  Z K příloze č. 4, část C bod 3 
Požadujeme slova „jeho únosného zatížení“ nahradit slovy „plnění 
norem environmentální kvality stanovených zvláštními právními 
předpisy relevantními pro daný záměr“. 
 
Odůvodnění:  
Náhrada subjektivního pojmu „únosné zatížení“ exaktní 
charakteristikou vyplývající ze směrnice. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Spojením „únosné zatížení“ je vyjádřeno totéž, 
tedy maximální možné zatížení, které stanoví 
zvláštní právní předpisy. 
 

SPČR 687.  Z K příloze č. 4, část C bod 3 
Požadujeme slova „jeho únosného zatížení“ nahradit slovy „plnění 
norem environmentální kvality stanovených zvláštními právními 
předpisy relevantními pro daný záměr“. 
 
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
Spojením „únosné zatížení“ je vyjádřeno totéž, 
tedy maximální možné zatížení, které stanoví 
zvláštní právní předpisy. 
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Náhrada subjektivního pojmu „únosné zatížení“ exaktní 
charakteristikou vyplývající ze směrnice. 

HK ČR 688.  Z Připomínka k bodu 146 (Příloha č. 4, odd. C, bod 3) 
Požadujeme slova: 

„jeho únosného zatížení“  

nahradit slovy: 

„plnění norem environmentální kvality stanovených zvláštními 
právními předpisy relevantními pro daný záměr“. 

Odůvodnění:  

Náhrada subjektivního pojmu „únosné zatížení“ exaktní 
charakteristikou vyplývající ze směrnice. 

Vysvětleno 
Spojením „únosné zatížení“ je vyjádřeno totéž, 
tedy maximální možné zatížení, které stanoví 
zvláštní právní předpisy. 
 

St kraj 689.  D Příloha č. 4, D. I. 
Namísto „schválenými“ „povolenými“, viz pojem uvedený v 
ustanovení § 3 písm. m) 
 
Návrh znění: 
 
Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti 
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, 
kumulativních, přeshraničních, střednědobých, dlouhodobých, 
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, 
které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), 
použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a 
nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo 
schválenými povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu 
stavu  území chráněných podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich 
udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných 
právních předpisů na ochranu životního prostředí: 

Akceptováno 
Text bude upraven. 
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St kraj 690.  D Příloha č. 4, D. 3. 
Závorku doplnit „vč. světelného a tepelného znečištění“ 
 
Návrh znění: 
 
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů, vč. 
světelného a tepelného znečištění) 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava jde nad rámec požadavků 
revidované směrnice EIA. 

St kraj 691.  D Příloha č. 4, D. II. 
Upravit formulaci a upřednostnit význam hodnocení, tj. „životní 
prostředí“ přesunout na první místo před „veřejné zdraví“. 
 
Doplnit „havárií“ nebo „mimořádné události“. 
Sjednotit dle připomínek výše k § 5 odst. 3 
 
Návrh znění: 
 
Charakteristika rizik pro životní prostředí, veřejné zdraví, a 
kulturní památky a životní prostředí při možných nehodách, 
haváriích, katastrofách a nestandardních stavech a 
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích 

Akceptováno částečně 
Slovní spojení „životní prostředí“ bude 
přesunuto.  
 
K ostatnímu pojmosloví viz vypořádání k § 5 
odst. 3 ZPV. 

St kraj 692.  D Příloha č. 4, D. IV. 
Není zřejmý význam „mimořádné situace“. 
Sjednotit dle připomínek výše k § 5 odst. 3 

Vysvětleno 
Mimořádné situace odkazují na bod II, jedná se 
tedy o nehody, katastrofy a nestandardní stavy. 

St kraj 693.  D Příloha č. 4, D. V. 
Není zřejmý význam slovního spojení „… pro zjištění hodnocení …“ 

Akceptováno 
Bude doplněna spojka „a“. 

MZV 694.  Z K bodu 146 (příloha č. 4, část E):  
MZV navrhuje nutnost porovnání variant řešení záměru vázat na 
jejich zvažování, nikoli na pouhé předložení, které závisí na vůli 
oznamovatele. Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
Požadavek zahrnout do dokumentace EIA popis 
variant, které oznamovatel zvažoval, je již 
promítnuta do části B, bodu I. 5. Jejich porovnání 
je pak součástí dokumentace EIA pouze 
v případě, že byl záměr předložen ve variantách. 
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Mezi náležitosti dokumentace podle zákona patří porovnání variant 
řešení záměru, pokud byly oznamovatelem předloženy; čl. 5 odst. 1 
směrnice nicméně požaduje, aby dokumentace zahrnovala „popis 
vhodných alternativ týkajících se záměru a jeho zvláštní povahy, 
které oznamovatel zvažoval“, což není totéž. 

Kraj Vys 695.  Z Připomínka k Čl. I bodu 146: 
Navrhujeme v Příloze č. 4 části H vypustit slova „pokud je 
vyžadováno“  
Stanovisko dle § 45i odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. vydává orgán 
ochrany přírody k záměrům, které mohou samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kdo 
takové stanovisko bude vyžadovat ? Příslušný úřad přijímá 
dokumentaci a zveřejňuje ji. Navrhujeme ponechat  stávající stav, 
tj. dokládat povinně toto stanovisko. V praxi se nám tato věc 
osvědčila a nečinila problémy. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o převzetí stávající formulace, ve které 
je dovětek „pokud je vyžadováno“ již obsažen. 

St kraj 696.  D Příloha č. 4, H. 
Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail zpracovatele 
dokumentace a osob, které se podílely na zpracování 
dokumentace: 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

Příloha č. 5 
St kraj 697.  D Příloha č. 5, I. 3. 

Doplnit „p. p. č. nebo jejich části a st. p. č.“ 
 
Návrh znění: 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
V případě rozsáhlých záměrů by akceptace 
připomínky znamenala neúměrnou 
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Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území, p. p. č. nebo jejich 
části a st. p. č. dle KN) 

administrativní zátěž, neboť ve specifikaci 
umístění záměru by bylo nutno uvést až desítky 
položek. 

ČBÚ 698.  Z 
↓ 
D 

K bodu 147 
K příloze č. 5, bod 1 části II 
ČBÚ navrhuje v novelizačním bodě 147 v části II přílohy č. 5 návrhu 
zákona bod 1 zrušit a ostatní body části II přečíslovat. 

Odůvodnění: Přezkoumávat úplnost dokumentace by ve smyslu 
správního řádu měl příslušný orgán EIA úkonem, vůči němuž lze 
podat opravný prostředek, a ne posuzovatel, u nějž není dána 
možnost opravného prostředku.  
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno 
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Jedná se o stávající, již zavedenou a 
osvědčenou úpravu. Úplnost (zejména z hlediska 
formálního) zkoumá příslušný úřad již podle § 8 
odst. 2 ZPV) – pokud dokumentace EIA 
nesplňuje stanovené náležitosti, příslušný úřad ji 
vrátí k přepracování nebo doplnění – ani zde 
však oznamovatel nedisponuje žádným 
opravným prostředkem. 

St kraj 699.  D Příloha č. 5, VI. 
Doplnit „a veřejné zdraví“ 
 
Návrh znění: 
 
POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ 

Akceptováno 
Text bude upraven. 

St kraj 700.  D Příloha č. 5, VII. 
Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail zpracovatele posudku a 
osob, které se podílely na zpracování posudku: 

Vysvětleno  
PŘIPOMÍNKA JDE NAD RÁMEC NOVELY. 
Úprava není nezbytná. V praxi je jak v oznámení, 
tak v oznámení podlimitního záměru a 
dokumentaci email již zpravidla uveden. 

Příloha č. 6 
NBÚ 701.  D K bodu 151 – doplňovaná bod nebude nazván jako „nový“. Akceptováno 

Bude upraveno. 
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Kraj Vys 702.  Z Připomínka k Čl. I bodu 150: 
Navrhujeme v Příloze č. 6 části I bod 8 označit jako bod 9 a v 
něm doplnit závěrečnou větu „Jednotlivé podmínky pro každé 
navazující rozhodnutí kromě podmínek na úseku stavebního 
řádu“. 
Dále bod 9 označit jako bod 10 a v něm doplnit závěrečnou větu 
„Jednotlivé podmínky pro každé navazující rozhodnutí kromě 
podmínek na úseku stavebního řádu“. 
Následně bod 8 bude obsahovat nový text „Výčet navazujících 
rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat“. 
Navržené úpravy souvisí s potřebou uvedení do souladu s § 149 
správního řádu, obsah závazného stanoviska je pro navazující 
rozhodnutí závazný. Proto je třeba určit, které podmínky patří k 
příslušnému navazujícímu řízení. Většina podmínek se bude vždy 
týkat navazujících řízení na úseku stavebního řádu, proto by 
postačovalo výslovně označit jen ty podmínky, které jsou určeny 
jiným úsekům. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Příslušný úřad vždy nedisponuje znalostmi o 
přesném rozdělení kompetencí mezi jednotlivými 
orgány vedoucími navazující řízení. V době 
vydání stanoviska EIA rovněž nemusí být 
známo, která navazující řízení budou vedena 
(nelze vyloučit, že dojde ke změně právní 
úpravy, přesunu kompetencí, zavedení nových 
druhů navazujících řízení atd.). Správní orgán 
vedoucí navazující řízení by měl být schopen 
identifikovat, které z podmínek se vztahují 
k předmětu řízení, jež vede. Rovněž nelze 
vyloučit, že některá z podmínek stanoviska EIA 
bude muset být respektována ve více 
navazujících rozhodnutích. 

St kraj 703.  D Příloha č. 6, nadpis přílohy 
Doplnit nadpis „závazného“ 
 
Návrh znění: 
Náležitosti závazného stanoviska 

Vysvětleno 
V zákoně je pro stanovisko EIA používána 
legislativní zkratka „stanovisko“. 

St kraj 704.  D Příloha č. 6, II. 2 
Doplnit „a veřejné zdraví“ 
 
Návrh znění: 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti  

Akceptováno 
Text bude upraven. 

St kraj 705.  D Příloha č. 6, II. 
Doplnit bod „6. Vypořádání vyjádření vznesených na veřejném 

Vysvětleno 
Připomínky vznesené na veřejném projednání se 
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projednání“ v souvislosti s připomínkami k úpravě ustanovení § 9 
 
Návrh znění: 
6. Vypořádání vyjádření vznesených na veřejném projednání 

považují za připomínky k dokumentaci EIA 
(veřejnost má možnost je uplatnit jak písemně ve 
stanovené lhůtě, tak ústně na veřejném 
projednání). 

Příloha č. 7 
St kraj 706.  D Příloha č. 7, A. 4. 

Doplnit „e-mail“ nebo „adresu pro doručování elektronické pošty 
nebo jiný kontaktní údaj“ 
Sjednotit s přílohou č. 7. 
 
Návrh znění: 
Jméno, příjmení, bydliště, a telefon a e-mail oprávněného zástupce 
předkladatele  

Akceptováno částečně 
E-mail oprávněné osoby je náležitostí oznámení 
koncepce. 
 
 

St kraj 707.  D Příloha č. 7, B. 7. 
Není zřejmé, jak má být míra vyjádřena (verbálně, % …)? 

Vysvětleno 
Nepůjde ani tak o to vyjádřit míru numericky, ale 
spíše uvést údaje o tom, zda vůbec koncepce 
rámec stanoví, identifikovat, ve kterých částech 
koncepce toto stanovení rámce spočívá a o jaké 
záměry se má jednat. 

Příloha č. 8 
St kraj 708.  D Příloha č. 8, nadpis přílohy 

doplnit nadpis „koncepce“ 
 
Návrh znění: 
Kritéria pro zjišťovací řízení koncepce 
 

Vysvětleno 
Předkladatel hodlá respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti a zasahovat do textu 
zákona jen tam, kdo je to skutečně potřebné. To 
jest tam, kde stávající právní úprava činí v praxi 
problémy, resp. kde je prostor ke zlepšení 
současných poměrů. 
Předkladateli není známo, že by v praxi 
docházelo k nejasnostem či obtížím při aplikaci 
daného ustanovení. 

St kraj 709.  D Příloha č. 8, 1. b. 
Jak má být míra vyjádřena (verbálně, % …)? 

Vysvětleno  
Nepůjde ani tak o to vyjádřit míru numericky, ale 
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 spíše uvést údaje o tom, zda vůbec koncepce 
rámec stanoví, identifikovat, ve kterých částech 
koncepce toto stanovení rámce spočívá a o jaké 
záměry se má jednat.  

St kraj 710.  D Příloha č. 8, 2. e. 
do závorky doplnit o „velikost území a“ 
 
Návrh znění: 
závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by 
mohl být pravděpodobně zasažen); 

Akceptováno  
Text bude upraven. 

Příloha č. 9 
MPO 711.  Z Příloha č. 9, bod 9 

Požadujeme bod 9 vypustit. 
Odůvodnění: Dle § 10 h, odst. 1 platného zákona „Předkladatel je 
povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví.“ To neznamená, že musí být 
stanoveny monitorovací ukazatele, ale dostačuje popis vlivů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Připomínky jde nad rámec novely. 
Předkladatel nehodlá provádět v zákoně změny 
na základě požadavku jednoho připomínkového 
místa v rámci MPŘ, aniž by předtím provedl 
rešerši vhodnosti/užitečnosti takové zákonné 
úpravy a její konzultaci se zainteresovanými 
subjekty (zejména krajskými úřady jakožto 
orgány SEA, autorizovanými osobami pro oblast 
SEA atd.). 
Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) 
ve vyhodnocení SEA je nezbytným nástrojem 
pro následné sledování a rozbor vlivů koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví (§ 10h). 
Pomocí těchto indikátorů předkladatel koncepce 
sleduje, jestli schválená koncepce nemá 
nepředvídané významné negativní vlivy na 
životní prostředí nebo veřejné zdraví. 
Připomínka navíc míří nad rámec novely. 

MPO 712.  Z Příloha č. 9, bod 11 Vysvětleno 
Připomínky jde nad rámec novely. 
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Požadujeme bod 11 vypustit. 

Odůvodnění: Stanovení indikátorů (kritérií pro výběr projektu) jako 
tradiční součást vyhodnocení nelze považovat za dostatečný 
argument, proč je toto požadováno. Považujeme tento bod za 
nadbytečný, dle směrnice lze použit stávající opatření pro 
parametry a monitoring, který vyplývá z jiných právních předpisů 
EU než z této směrnice a z vnitrostátních právních předpisů (viz. 
článek 8a Směrnice 2014/52/|EU) 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel nehodlá provádět v zákoně změny 
na základě požadavku jednoho připomínkového 
místa v rámci MPŘ, aniž by předtím provedl 
rešerši vhodnosti/užitečnosti takové zákonné 
úpravy a její konzultaci se zainteresovanými 
subjekty (zejména krajskými úřady jakožto 
orgány SEA, autorizovanými osobami pro oblast 
SEA atd.). 
Kritéria pro výběr projektů jsou tradičně nedílnou 
součástí vyhodnocení SEA. Koncepce 
posuzovaná v procesu SEA vždy stanoví rámec 
pro budoucí povolování projektů relevantních 
z hlediska EIA – tato část vyhodnocení SEA 
napomáhá budoucímu určení takových projektů, 
které budou mít co možná nejmenší vliv na 
životní prostředí či veřejné zdraví. 
Připomínka navíc míří nad rámec novely. 

Přechodná ustanovení 
MD 713.  Z K čl. II (Přechodná ustanovení) 

• Všechna přechodná ustanovení vztahující se k omezení 
platnosti stanoviska (body 6 – 8) požadujeme nahradit 
přechodným ustanovením, dle kterého se bude u stanovisek 
vydaných přede dnem účinnosti tohoto zákona posuzovat 
jejich platnost podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

• Dále požadujeme vypuštění přechodného ustanovení 
uvedeného pod bodem 3. 

• Přechodné ustanovení uvedené pod bodem 4 požadujeme 
změnit tak, aby z něj vyplývalo, že zjišťovací řízení zahájené 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. podle dosavadní právní 

Akceptováno částečně 
V otázce platnosti stanoviska je nezbytné 
sjednotit úpravu i ve vztahu k již vydaným 
stanoviskům EIA a předejít tak opakování 
situace, která nastala v případě stanovisek EIA 
vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb., jejichž 
platnost nebyla zákonem omezena, a kterou bylo 
potřeba vyřešit složitým vyjednáváním 
s Evropskou komisí a opakováním procesu EIA. 
Návrh novely bude upraven tak, že dojde 
k posunutí lhůt o 12 měsíců oproti původně 
navržené lhůtě (v přechodných ustanoveních č. 7 
a 8 dojde k prodloužení lhůty, ve které bude 
možno o prodloužení stanoviska EIA požádat, a 
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úpravy. 
Pokud by nebylo vyhověno výše uvedené připomínce požadující 
nahrazení bodů 6 – 8, požadujeme alespoň posunutí v nich 
uvedených termínů vždy o půl roku. 

to do 31. 12. 2018). 
 
 
Co se týče přechodného ustanovení č. 3, nemá 
žádný negativní dopad na investorskou sféru, 
neboť oznamovateli nic nebrání dokumentaci 
předložit. MŽP eviduje velké množství případů, 
kdy byla dokumentace EIA vrácena před mnoha 
lety, avšak k jejímu znovupředložení již nedošlo. 
Bez výslovného vyjádření oznamovatele (který 
již mohl např. i zaniknout) nemá příslušný úřad 
možnost posuzování ukončit. 
 
Co se týče dokončení zjišťovacího řízení podle 
dosavadní právní úpravy, je takové úprava 
možná, je však velmi nevýhodná pro 
oznamovatele, a to z následujících důvodů: 
1) Odlišné zařazení záměru: celá řada záměrů 

má nyní jiné zařazení - ve většině případů 
došlo k přesunu z kategorie I do kategorie II. 
Dokončení zjišťovacího řízení podle nové 
právní úpravy tak umožní změnu zařazení 
zohlednit. Rovněž v případě, že se jedná o 
záměr dosud podléhající obligatornímu 
posuzování, kjterý nově podléhá 
zjišťovacímu řízení, je teoreticky možné, že 
bude vydáno rozhodnutí, že záměr 
nepodléhá procesu EIA.  

2) Pokud má být vydán odůvodněný písemný 
závěr, umožní dokončení zjišťovacího řízení 
zohlednit nové zařazení záměru a související 
požadavky na dokumentaci. Závěr 
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zjišťovacího řízení tak bude aktuálním a plně 
využitelným podkladem pro zpracování 
dokumentace EIA. 

3) Příslušnost úřadu zůstane zachována – 
přechodné ustanovení bylo formulováno tak, 
aby co nejméně zatížilo oznamovatele. 

4) Jako jedinou možnou komplikaci lze 
uvažovat úpravu náležitostí oznámení, které 
bude potřeba dopracovat. Nejedná se však o 
tak zásadní změny, které by znamenaly 
neúměrnou zátěž pro oznamovatele. Nic 
nebrání oznamovatelům ještě před účinností 
novely zpracovat oznámení v již 
požadovaném rozsahu a vyhnout se tak jeho 
případnému vrácení ze strany příslušného 
úřadu. 

MPO 714.  Z K přechodným ustanovením 
a) S návrhem nesouhlasíme. Požadujeme znění tohoto článku 

zcela zrušit a nahradit:  Proces posuzování vlivů na životní 
prostředí a zjišťovací řízení zahájená přede dnem účinností 
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.  

b) Dále požadujeme dopracovat vyhodnocení navrhovaných úprav 
přechodných ustanovení do RIA.  

                      
Odůvodnění:  
Navrhované znění je nepřehledné, zavádějící a retroaktivní a jde 
nad rámec směrnice EIA. Zásadním způsobem komplikuje 
probíhající řízení. Navrhované znění je totožné se současným v z. 
100/2001 Sb. 
Předložený návrh by mohl obdobně jako poslední novela zákona 
č. 39/2015 Sb. výrazně zkomplikovat povolování staveb. Dále 
upozorňujeme na skutečnost, že směrnice EIA v zásadě 

Akceptováno částečně 
a) Připomínce nelze vyhovět, a to z důvodů 

uvedených výše (viz vypořádání 
připomínky č. 713). Přechodná 
ustanovení nejsou retroaktivní (jedná se 
pouze o nepravou retroaktivitu, která je 
přípustná). 

b) Podrobnější popis a zhodnocení 
navrhovaných přechodných ustanovení 
byly doplněny do RIA. 

 
Ztotožňujeme se s tím, že není důvod aplikovat 
nová ustanovení směrnice na „záměry, které již 
byly jednou schváleny“. Pokud však bylo vydáno 
stanovisko EIA, nelze hovořit o tom, že byl 
záměr schválen – ten je schválen až ve chvíli, 
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nepožaduje aplikaci svých nových ustanovení na záměry, které již 
byly jednou schváleny. Celá úprava povinnosti obnovovat 
stanoviska i u starších záměrů tedy zřejmě neodpovídá tomu, co 
mandatorně požaduje směrnice. Směrnice nepožaduje ani 
dokončení zjišťovacích řízení podle nové úpravy. K procesu 
posuzování potom směrnice uvádí, že pokud byla poskytnuta 
dokumentace oznamovatelem, řízení se dokončí také podle původní 
úpravy. Implementace jde tedy zjevně nad rámec požadavků 
směrnice. 
Předložená RIA se však podrobně těmto dopadům nevěnuje a je 
třeba ji v této části významným způsobem dopracovat a zohlednit 
rovněž ve vztahu ke konečným reálným dopadům předchozí 
novelizace. V otázce přechodných ustanovení je třeba důsledně 
zohlednit přechodná ustanovení samotné směrnice EIA, která dle 
naší interpretace nepožaduje tak striktní vymezení vůči postupům 
dle dosavadní právní úpravy a umožňuje tedy dokončit zahájená 
zjišťovací řízení a rovněž zahájené procesy posuzování vlivů na 
životní prostředí podle stávajícího právního předpisu.  
Tato připomínka je zásadní. 

kdy je povolen, tedy kdy jsou k němu vydána 
všechna navazující řízení. 
Rovněž souhlasíme s tím, že v případě, že byla 
poskytnuta dokumentace EIA oznamovatelem, 
řízení se dokončí také podle původní úpravy – 
na tento případ dopadá přechodné ustanovení č. 
1 (teprve až po předložení dokumentace, která 
splňuje náležitosti, lze skutečně hovořit o 
dokumentaci EIA). 
 
Podrobnější popis a zhodnocení navrhovaných 
přechodných ustanovení byly doplněny do RIA. 
 
Dále dojde v přechodných ustanoveních č. 7 a 8 
k prodloužení lhůty, ve které bude možno o 
prodloužení stanoviska EIA požádat, a to do 
31. 12. 2018. 
 

SPČR 715.  Z K přechodným ustanovením 
Požadujeme dopracovat vyhodnocení navrhovaných úprav 
přechodných ustanovení do RIA. Na základě tohoto vyhodnocení 
zhodnotit formulaci a nastavení navržených přechodných 
ustanovení při zohlednění přechodných ustanovení revidované 
směrnice EIA. Je zřejmé, že přechodná ustanovení v bodě 1 a 2 lze 
sloučit do jednoho bodu s tím, že procesy EIA, kde již byla 
předložena dokumentace EIA, budou dokončeny podle dosavadních 
právních předpisů. Obdobně již zahájená zjišťovací řízení. Platnost 
všech již vydaných stanovisek EIA, kterým objektivně neuplynula 
lhůta platnosti (vč. těch, kde došlo k přerušení lhůty podle § 9a odst. 
3) navrhujeme počítat novým mechanismem od doby vstupu této 
novely v účinnost. 

Akceptováno částečně 
Podrobnější popis a zhodnocení navrhovaných 
přechodných ustanovení byly doplněny do RIA. 
 
Přechodná stanovení v bodu 1 a 2 nelze sloučit, 
neboť mohou dopadat na velmi odlišné situace. 
Zatímco v prvním případě se již má za to, že byla 
předložena dokumentace EIA splňující všechny 
potřebné náležitosti (neboť nedošlo k jejímu 
vrácení ve stanovených lhůtách), v druhém 
případě stále ještě může dojít k vrácení 
dokumentace  - zde není dle stávající právní 
úpravy oznamovatel žádnou lhůtou vázán a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFDQM4KW)



 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že předložený návrh může být způsobilý obdobně 
jako poslední novela zákona č. 39/2015 Sb. výrazně zkomplikovat 
povolování staveb. Předložená RIA se však podrobně těmto 
dopadům nevěnuje a je třeba ji v této části významným způsobem 
dopracovat a zohlednit rovněž ve vztahu ke konečným reálným 
dopadům předchozí novelizace. 

V otázce přechodných ustanovení je třeba důsledně zohlednit 
přechodná ustanovení samotné směrnice EIA, která dle naší 
interpretace nepožaduje tak striktní vymezení vůči postupům dle 
dosavadní právní úpravy a umožňuje tedy dokončit zahájená 
zjišťovací řízení a rovněž zahájené procesy posuzování vlivů na 
životní prostředí podle stávajícího právního předpisu. Procesy EIA, 
kde již byla předložena dokumentace EIA, budou dokončeny podle 
dosavadních právních předpisů (čl. 3 bod 2 písm. b) revidované 
směrnice EIA) a obdobně u zjišťovacího řízení, které lze rovněž 
dokončit podle stávající právní úpravy (viz čl. 3 bod 1 a bod 2 písm. 
a) revidované směrnice EIA). 
Počítání lhůty 5 let od vstupu novely v účinnost u všech stanovisek, 
kde dosud nedošlo k marnému uplynutí lhůty (tj. vč. těch, jež mají 
přerušenou platnost podle § 9a odst. 3), zamezí jakýmkoliv 
nejasnostem a sjednotí postup pro všechna stanoviska EIA. 

může v praxi dojít k tomu, že ještě po mnoha 
letech, kdy dojde ke znovupředložení 
dokumentace, budou vedeny procesy EIA dle 
„staré“ právní úpravy, bez zohlednění požadavků 
směrnice EIA (a např. ještě s možností 
vyjadřování se k posudku). 
 
Podrobnější popis a zhodnocení navrhovaných 
přechodných ustanovení byly doplněny do RIA. 
 
Dále dojde v přechodných ustanoveních č. 7 a 8 
k prodloužení lhůty, ve které bude možno o 
prodloužení stanoviska EIA požádat, a to do 
31. 12. 2018. 
 

HK ČR 716.  Z Připomínka k přechodným ustanovením 
Požadujeme dopracovat vyhodnocení navrhovaných úprav 
přechodných ustanovení do RIA. Na základě tohoto vyhodnocení 
zhodnotit formulaci a nastavení navržených přechodných 
ustanovení při zohlednění přechodných ustanovení revidované 
směrnice EIA. Je zřejmé, že přechodná ustanovení v bodě 1 a 2 lze 
sloučit do jednoho bodu s tím, že procesy EIA, kde již byla 
předložena dokumentace EIA, budou dokončeny podle dosavadních 
právních předpisů. Obdobně již zahájená zjišťovací řízení. Platnost 

Akceptováno částečně 
Podrobnější popis a zhodnocení navrhovaných 
přechodných ustanovení byly doplněny do RIA. 
 
Přechodná stanovení v bodu 1 a 2 nelze sloučit, 
neboť mohou dopadat na velmi odlišné situace. 
Zatímco v prvním případě se již má za to, že byla 
předložena dokumentace EIA splňující všechny 
potřebné náležitosti (neboť nedošlo k jejímu 
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všech již vydaných stanovisek EIA, kterým objektivně neuplynula 
lhůta platnosti (vč. těch, kde došlo k přerušení lhůty podle § 9a odst. 
3) navrhujeme počítat novým mechanismem od doby vstupu této 
novely v účinnost. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že předložený návrh může, obdobně jako poslední 
novela zákona č. 39/2015 Sb., výrazně zkomplikovat povolování 
staveb. Předložená RIA se však podrobně těmto dopadům nevěnuje 
a je třeba ji v této části významným způsobem dopracovat a 
zohlednit rovněž ve vztahu ke konečným reálným dopadům 
předchozí novelizace. 

V otázce přechodných ustanovení je třeba důsledně zohlednit 
přechodná ustanovení samotné směrnice EIA, která dle naší 
interpretace nepožaduje tak striktní vymezení vůči postupům dle 
dosavadní právní úpravy a umožňuje tedy dokončit zahájená 
zjišťovací řízení a rovněž zahájené procesy posuzování vlivů na 
životní prostředí podle stávajícího právního předpisu. Procesy EIA, 
kde již byla předložena dokumentace EIA, budou dokončeny podle 
dosavadních právních předpisů (čl. 3 bod 2 písm. b) revidované 
směrnice EIA) a obdobně u zjišťovacího řízení, které lze rovněž 
dokončit podle stávající právní úpravy (viz čl. 3 bod 1 a bod 2 písm. 
a) revidované směrnice EIA). 

Počítání lhůty 5 let od vstupu novely v účinnost u všech stanovisek, 
kde dosud nedošlo k marnému uplynutí lhůty (tj. vč. těch, jež mají 
přerušenou platnost podle § 9a odst. 3), zamezí jakýmkoliv 
nejasnostem a sjednotí postup pro všechna stanoviska EIA. 

vrácení ve stanovených lhůtách), v druhém 
případě stále ještě může dojít k vrácení 
dokumentace  - zde není dle stávající právní 
úpravy oznamovatel žádnou lhůtou vázán a 
může v praxi dojít k tomu, že ještě po mnoha 
letech, kdy dojde ke znovupředložení 
dokumentace, budou vedeny procesy EIA dle 
„staré“ právní úpravy, bez zohlednění požadavků 
směrnice EIA (a např. ještě s možností 
vyjadřování se k posudku). 
 
Podrobnější popis a zhodnocení navrhovaných 
přechodných ustanovení byly doplněny do RIA. 
 
Dále dojde v přechodných ustanoveních č. 7 a 8 
k prodloužení lhůty, ve které bude možno o 
prodloužení stanoviska EIA požádat, a to do 
31. 12. 2018. 
 

KZPS 717.  Z Přechodná ustanovení jsou koncipována tak, že zasahují do již 
zahájených řízení, která se od určité fáze dokončí podle nové právní 
úpravy. 
 

Vysvětleno 
Dokončování již započatých postupů a řízení dle 
nové právní úpravy je v praxi běžné – výjimky 
z tohoto principu pak stanovují k tomu určená 
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Přechodná ustanovení dále vztahují novou úpravu téměř na 
všechna stanoviska s ohledem na potřebu obnovení jejich platnosti. 
Povinnost obnovovat platnost stanoviska podle nové právní úpravy 
tedy dopadne na všechny záměry, ke kterým bylo stanovisko 
vydáno podle původní právní úpravy a které nebudou mít vydána 
rozhodnutí ve všech navazujících řízeních před 1.1. 2018.  
 
Navrhovaná úprava bude mít opět značný dopad na projekty, které 
již mají vydaná stanoviska podle původní právní úpravy. 
 
Je nezbytné, aby bylo předem známo, jaký dopad bude mít 
povinnost prodlužovat již existující stanoviska podle nové právní 
úpravy na projekty s již vydaným stanoviskem. V žádném případě 
nelze dopustit, aby se opakovala situace, která vznikla v souvislosti 
s přijetím novely č. 39/2015 Sb., u dopravních projektů se závazným 
stanoviskem podle zákona č. 244/1992 Sb.  
 
S ohledem na výše uvedené tedy požadujeme doplnit RIA o 
podrobnou analýzu dopadů přechodných ustanovení na 
stávající projekty, zejména na zásobník projektů dopravní 
infrastruktury. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

přechodná ustanovení. 
 
Souhlasíme s tím, že nelze připustit opakování 
situace se stanovisky EIA vydanými dle zákona 
č. 244/1992 Sb. – tato situace nastala právě 
z důvodu tehdy přijatých přechodných 
ustanovení, která umožnila dokončování procesů 
podle předchozí právní úpravy, a to včetně 
neomezené platnosti stanoviska EIA. Přechodná 
ustanovení mají za cíl této situaci předejít. 
 
Podrobnější popis a zhodnocení navrhovaných 
přechodných ustanovení byly doplněny do RIA. 
 
Dále dojde v přechodných ustanoveních č. 7 a 8 
k prodloužení lhůty, ve které bude možno o 
prodloužení stanoviska EIA požádat, a to do 
31. 12. 2018. 

KZPS 718.  Z Dále upozorňujeme na skutečnost, že směrnice v zásadě 
nepožaduje aplikaci svých nových ustanovení na záměry, které 
již byly jednou schváleny. Celá úprava povinnosti obnovovat 
stanoviska i u starších záměrů tedy zřejmě neodpovídá tomu, 
co mandatorně požaduje směrnice. 
 
Dále směrnice nepožaduje ani dokončení zjišťovacích řízení 
podle nové úpravy. K procesu posuzování potom směrnice 
uvádí, že pokud byla poskytnuta dokumentace oznamovatelem, 

Neakceptováno - rozpor 
Ztotožňujeme se s tím, že není důvod aplikovat 
nová ustanovení směrnice na „záměry, které již 
byly jednou schváleny“. Pokud však bylo vydáno 
stanovisko EIA, nelze hovořit o tom, že byl 
záměr schválen – ten je schválen až ve chvíli, 
kdy je povolen, tedy kdy jsou k němu vydána 
všechna navazující řízení. 
Ačkoli lze uvažovat ponechání již vydaným 
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řízení se dokončí také podle původní úpravy. 
 
Implementace jde tedy zjevně nad rámec požadavků směrnice. 
 
Navrhujeme implementaci směrnice tak, aby národní úprava nebyl 
přísnější, než úprava stanovená směrnicí. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

stanoviskům EIA dosavadní platnost, je taková 
úprava velmi riskantní, a to zejména s ohledem 
na délku povolovacího procesu v ČR. V otázce 
platnosti stanoviska je nezbytné sjednotit úpravu 
i ve vztahu k již vydaným stanoviskům EIA, 
neboť je nezbytné předejít opakování situace, 
která nastala v případě stanovisek EIA vydaných 
podle zákona č. 244/1992 Sb., jejichž platnost 
nebyla zákonem omezena, a kterou bylo potřeba 
vyřešit složitým vyjednáváním s Evropskou 
komisí a opakováním procesu EIA. 

ÚV ČR - 
VÚV 

719.  Z Zásadní připomínka 
K  Čl. II. Přechodná ustanovení.  
Znění tohoto článku doporučujeme zcela zrušit a nahradit slovy  
„Posouzení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění:  
Původní navrhované znění je nepřehledné a zavádějící. Zásadním 
způsobem komplikuje probíhající řízení. Nově navrhované znění je 
totožné se současným v z. 100/2001 Sb. 

Vysvětleno 
Cílem přechodných ustanovení je zajistit 
požadavky revidované směrnice EIA a předejít 
opakování situace, která nastala v případě 
stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 
244/1992 Sb., jejichž platnost nebyla zákonem 
omezena, a kterou bylo potřeba vyřešit složitým 
vyjednáváním s Evropskou komisí a opakováním 
procesu EIA. 

St kraj 720.  D Článek II 
Přechodná ustanovení, body 2., 4., 6., 7., 8. 
 
Vypustit složitou formulaci pro jednoznačnost, o který zákon se 
jedná. 
Namísto „zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném po nabytí 
účinnosti tohoto zákona“ uvést pouze „tohoto zákona“, z čehož je 
zřejmé, že se jedná o zákon, který je novelizován! 
 

Vysvětleno 
Formulaci „podle tohoto zákona“ nelze použít, 
neboť „tímto zákonem“ nebude zákon č. 
100/2001 Sb., nýbrž transpoziční novela 
samotná, tedy zákon č. x/2017 Sb. 
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Návrh znění: 
 
2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro 
vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 
odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; 
příslušný úřad se nemění. 
 
4. Zjišťovací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění. 
 
6. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí vydaného dne 1. 1. 2013 nebo později se posuzuje 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
7. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí vydaného přede dnem 1. 1. 2013, která přesahuje 
den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo která byla prodloužena na 
dobu přesahující den nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
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prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona; u stanovisek, jejichž platnost uplyne 
dříve než 1. 1. 2018, lze žádost o prodloužení platnosti podat i po 
uplynutí doby platnosti, nejpozději však dne 29. 12. 2017. 
 
8. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí vydané přede dnem 1. 1. 2013, které nenaplňuje bod 7 
tohoto článku a které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné 
v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 3 věty třetí zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, pozbývá platnosti dne 1. 1. 2018, nepožádá-li oznamovatel 
do 29. 12. 2017 o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska 
prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo. 

Účinnost 
MMR 721.  D K Čl. III – Účinnost 

Ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme uvést do souladu s čl. 
53 odst. 1 bod 2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

K důvodové zprávě 
MMR 722.  D K důvodové zprávě -  zvláštní část k bodu 30 - § 7 odst. 5 

V této části důvodové zprávy se uvádí „Navržená úprava spolu s § 8 
odst. 5 ZPV  reflektuje nové požadavky čl. 5 odst. 1 revidované 
směrnice EIA  požadujícího zohlednění současného stavu poznatků 
a metod posuzování v dokumentaci. Za účelem zajištění aktuálnosti 
údajů uvedených v dokumentaci dochází i k omezení platnosti 
odůvodněného písemného závěru, který požadavky na dokumentaci 

Vysvětleno 
Lhůta byla navržena tak, aby odpovídala 
požadavkům na aktuálnost a zároveň nepůsobila 
příliš restriktivně (tj. aby byl oznamovatelům 
poskytnut dostatek času na přípravu nebo 
dopracování dokumentace). 
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obsahuje.“ § 7 odst. 5 však nijak nezohledňuje stav poznatků a 
metod posuzování v dokumentaci, pouze omezuje platnost závěru, 
přičemž však neuvádí, jak a proč byla stanovena lhůta 3 let. 
Doporučujeme proto text důvodové zprávy v tomto směru upravit. 

MPO 723.  D K Důvodové zprávě, k části „k bodům 4 a 6 - § 2“ na straně 13:  

Ve větě „Úprava § 2 reflektuje změny čl. 3 odst. 1 směrnice EIA, na 
základě kterého je nově nutno vyhodnotit významné vlivy záměru na 
obyvatelstvo i lidské zdraví a biologickou rozmanitost, přičemž 
v případě biologické rozmanitosti je třeba klást zvláštní zřetel na 
druhy v zájmu Evropských společenství, druhy ptáků, kteří volně žijí 
na evropském území členských států Evropských společenství, a 
přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (viz § 3 a § 5a 
zákona o ochraně přírody a krajiny).“ je nesprávně užit výraz 
„Evropských společenství“, a to celkem třikrát. Tento by měl být 
nahrazen výrazem „Evropské unie“, neboť Evropská společenství 
vstupem v účinnost Lisabonské smlouvy zanikla a jejich právní 
nástupnictví přešla na Evropskou unii. Z toho důvodu je vhodnější 
použít výraz „Evropské unie“. 

Vysvětleno 
„Přírodní stanoviště v zájmu Evropských 
společenství“ a „druhy v zájmu Evropských 
společenství“ jsou pojmy dle § 3 písm. o) a p) 
zákona č. 114/1992 Sb. a proto s nimi důvodová 
zpráva pracuje navzdory neaktuálnosti názvu 
„Evropská společenství“. 

MPO 724.  D K Důvodové zprávě, k části „k bodu 69 - § 10e odst. 5“ na straně 31: 

Ve větě „Spolupráce mezi předkladatelem koncepce a zpracovatel 
vyhodnocení“ doporučujeme slovo „zpracovatel“ nahradit 
„zpracovatelem“. 

Akceptováno 
Text bude upraven. 

MPO 725.  D K Důvodové zprávě, k části „k bodu 82 - § 10j“ na straně 34:  

Ve větě „Podle pravidla lex specialis derogat generali se předmětné 
ustanovení ZPV…“ doporučujeme doplnit termín „legi“ mezi slova 
„derogat“ a „generali“. 

Akceptováno 
Text bude upraven. 

Praha 726.  Z K bodu 135 – příloha č. 1 
Požadujeme důvodovou zprávu k uvedenému bodu vypracovat 
podrobněji všude, kde se argumentuje „dosavadní praxí“ je třeba 
doplnit kvantifikaci (kolik záměrů o jaké kapacitě se posuzovalo, 

Vysvětleno 
Kvantifikace dosavadní praxe je rámcově 
uvedena v hodnocení dopadů regulace (RIA) na 
kterou se tímto odkazuje. Veškeré úpravy znění 
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kolik podlimitních ne, apod.), zejména lépe zdůvodnit navrhované 
změny limitů, a pokud se argumentuje množstvím posuzovaných 
záměrů, uvést, kolik záměrů.  
Tato připomínka je zásadní. 

bodů, pořadí bodů, úpravy či návrhy nových 
limitních hodnot přílohy č. 1 byly provedeny s 
cílem maximálního možného dosažení souladu s 
přílohami č. 1 a 2 směrnice EIA, dosažení 
maximální možné přehlednosti, zachování 
zavedené fungující praxe (zachování stávajícího 
znění některých bodů) tam, kde to bylo možné a 
se zohledněním specifických místních podmínek 
ČR. 

K RIA 
KML 727.  D Navrhovaná právní úprava zajišťuje primárně transpozici nových 

požadavků evropského práva, v důsledku snahy o zjednodušení 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) však dochází 
i k dalším potřebným změnám zákona. Ze znění závěrečné zprávy 
RIA však není dostatečně jasné, na základě čeho byla potřeba 
takovýchto změn identifikována, proto požadujeme doplnění těchto 
informací. 

Akceptováno 
RIA byla doplněna.  
Změny, které přímo nesouvisejí s transpozicí 
revidované směrnice EIA, byly přislíbeny v rámci 
vypořádání zákona č. 39/2015 Sb. nebo 
dohodnuty v novele stavebního zákona a 
souvisejících zákonů (tj. v návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a další související 
zákony) v rámci MPŘ, které se konalo ve dnech 
22. 6. - 21. 7. 2015) a které byly na základě 
požadavku Legislativní rady vlády přesunuty do 
transpoziční novely. 

KML 728.  D Ačkoliv je v rámci zpracované Závěrečné zprávy RIA jako 
nejvhodnější řešení stanovena varianta 1, je nutné (zejména 
do budoucna) vhodně popsat vždy i ostatní navrhované varianty. 
V tomto případě jsou v rámci nulové varianty, tj. zachování stávající 
právní úpravy, definovány dopady na podnikatelské a životní 
prostředí velmi vágně. V budoucnu, v případě kdy by se nabízelo 
větší množství variant, by taková hodnocení mohla být zavádějící. 

Akceptováno částečně 
RIA byla ve vybraných částech doplněna.   
Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá většina 
navrhovaných úprav nepřipouští vícero variant 
(nové požadavky revidované směrnice EIA je 
nutno začlenit do již existujícího právního rámce, 
který zpravidla umožňuje pouze jedno řešení).  

KML 729.  D V rámci části Vyhodnocení nákladů a přínosů je nutné uvést Akceptováno 
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všechny náklady a přínosy, které byly u daných variant popsány. 
V tomto případě není v tabulce 7 uveden dopad na územní 
samosprávné celky, který předpokládá mírné navýšení 
administrativní zátěže na straně krajů. Ačkoliv je tato zátěž 
vyhodnocena jako mírná, zpracovatel RIA by ji měl v rámci 
vyhodnocení uvést, aby nedocházelo ke konečnému zkreslení 
přínosů jednotlivých variant. 

Chybějící vyhodnocení bylo v RIA doplněno. 

KML 730.  D Doporučujeme doplnit Přezkum účinnosti regulace, a to jednak 
o subjekt, který bude za přezkum zodpovědný a jednak o indikátory, 
které budou v rámci přezkumu hodnoceny. 

Vysvětleno 
Máme za to, že přezkum účinnosti regulace je 
popsán v rámci možností dostatečně. Další 
doplnění není nezbytné. 

MD 
 

731.  Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
Zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) je zpracována velmi 
zjednodušeným způsobem, přičemž konkrétní hrozby vyplývající 
z návrhu novely zcela opomíjí. Požadujeme proto její přepracování 
dle skutečně hrozících dopadů, a to nikoliv pouze pozitivních, ale 
především negativních, které v ní zcela absentují. Pro příklad lze 
uvést změnu přílohy č. 1, jejímž důsledkem bude nutnost 
posuzování mnohem více investičních projektů než dosud. 
Navržené změny budou mít zcela zásadní dopady zejména 
v oblastech státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů, 
administrativní zátěže orgánů veřejné správy a 
konkurenceschopnosti a zasáhnou do ekonomických a právních 
vztahů jak mezi orgány veřejné správy, tak i mezi soukromými 
subjekty. Trváme na tom, aby tyto dopady byly řádně zhodnoceny. 

Akceptováno částečně 
RIA byla doplněna o rizika, které návrh zákona 
se sebou přinese, včetně rizik související se 
stavebními úkony. Domníváme se ovšem, že na 
základě přílohy č. 1 nedojde k tak výrazným 
dopadům na státní rozpočet ani ostatní veřejné 
rozpočty, a zejména nedojde k navýšení AZ u 
orgánů veřejné správy, protože dojde k 
zásadnímu snížení administrativní zátěže na 
straně orgánů kraje úpravou režimu posuzování 
podlimitních záměrů (viz RIA). Při přípravě 
novely a zpracování RIA žádné další hrozby 
identifikovány nebyly. S ohledem na zvýšení 
limitních hodnot, přesun vybraných záměrů 
z kategorie I do kategorie II, odstranění 
posuzování některých druhů záměrů a podstatné 
části všech podlimitních záměrů nelze nárůst 
posuzování investičních záměrů očekávat. 

MSP 732.  D K absenci závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
Podle čl. 9 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace uvede jako samostatná část 

Vysvětleno 
RIA byla zpracována, avšak nedopatřením 
nebyla vložena do systému eKLEP – toto 
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materiálu. Předložený materiál ovšem dotčenou zprávu neobsahuje 
(přestože je na ni v důvodové zprávě několikrát odkazováno). 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace dopracovat. 

opomenutí bylo vzápětí napraveno jejím 
rozesláním připomínkovým místům, a to e-
mailem dne 13. září 2016.  
 

KV kraj 733.  Z Stanovisko k hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
Shrnutí závěrečné zprávy RIA je zpracováno stručně se zaměřením 
na hlavní aspekty návrhu zákona, který transponuje směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne  
16. 4. 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí do právního řádu České republiky. Tuto směrnici je 
nutné transponovat do 16. 5. 2017, jinak hrozí riziko ohrožení 
čerpání prostředků z fondů Evropské unie včetně potenciálních 
uplatnění sankčních mechanismů s ohledem na probíhající řízení o 
porušení Smlouvy o fungování Evropské unie.  
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace ve svém návrhu 
variant řešení uvažuje s Variantou 0 (zachování stávající právní 
úpravy) a Variantou 1 (navrhovaná právní úprava zajišťující 
transpozici nových požadavků). Varianta 1 představuje pro investory 
především snížení administrativní a finanční zátěže spojené 
s vypracováním oznámení podlimitních záměrů a celkové urychlení 
povolovacího procesu ve fázi navazujících řízení. Pro kraje (jako 
příslušné úřady) znamená Varianta 1 snížení administrativní zátěže, 
a to především díky změně posuzování podlimitních záměrů, 
odpadnutí povinnosti nařízení veřejného projednání (a s tím i 
spojených nákladů) a přechodu některých záměrů z kategorie I 
(záměry vždy podléhající posouzení) do kategorie II (záměry 

Akceptováno částečně 
Proběhla dodatečná konzultace s vybranými 
subjekty, na základě které byla RIA doplněna. 
 
Dopady dle úpravy § 23 odst. 5 byly vypuštěny, 
v závěrečné zprávě proto k vyhodnocení 
nedošlo. Dále bylo vysvětleno, proč obsahuje 
RIA jenom dvě varianty řešení, je tomu tak z 
důvodu, že revidovaná směrnice EIA musí být 
transponován a nelze ji transponovat částečně 
nebo vůbec. Pokud by směrnice nebyla 
transponována, hrozila by sankční penalizace ze 
strany Evropské Komise. Administrativní zátěž 
orgánů státní správy byla vyčíslena.  Naprostá 
většina navrhovaných úprav tak nepřipouští 
vícero variant (nové požadavky revidované 
směrnice EIA je nutno začlenit do již existujícího 
právního rámce, který zpravidla umožňuje pouze 
jedno řešení).  
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vyžadující zjišťovací řízení). Varianta 1 pak zajišťuje posílení 
ochrany životního prostředí, ke kterému dojde v důsledku rozšíření, 
upřesnění a doplnění náležitostí oznámení a dokumentace, 
zpřísnění podmínek pro prodlužování autorizace ke zpracování 
dokumentace, posudku a vyhodnocení a rovněž úprava pro 
předcházení situacím, jež by mohly vést ke střetu zájmů a 
potenciální neobjektivitě příslušného úřadu.  
Hodnocení dopadů regulace (RIA) obsažené v návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
podle našeho názoru správně doporučuje přijmout Variantu 1, která 
by měla (po zapracování připomínek z připomínkového řízení) 
zajistit soulad české právní úpravy s požadavky evropského práva.  
V závěrečné zprávě však postrádáme dopady dle úpravy § 23 odst. 
5 (Je-li kraj, hlavní město Praha, krajský úřad nebo Magistrát 
hlavního města Prahy oznamovatelem a současně by měl 
vykonávat i funkci příslušného úřadu podle § 22 písm. a) nebo podle 
předchozího odstavce, je příslušným úřadem orgán sousedního 
kraje, jehož hranice správního obvodu je v nejbližším místě od 
hranice katastrálního území, na kterém je záměr umístěn, nejvíce 
vzdálena. Obdobně to platí v případě, že je oznamovatelem 
právnická osoba zřízená některým ze subjektů uvedených ve větě 
první.), kdy by se veškeré žádosti a oznámení musely postupovat 
sousednímu kraji. V tomto případě považujeme za nezbytné 
vyhodnotit dopady navrhované povinnosti na administrativní a 
finanční zátěž krajských úřadů i investorů a také zohlednit 
možnou právní nejistotu investorů vzniklou předem jasně 
nestanoveným příslušným úřadem, který bude jejich záměr 
posuzovat. Komplikaci v navrhovaném postupu dle § 23 odst. 5 
spatřujeme především v tom, že je zbytečně složitý a zdlouhavý, 
což lze vystihnout např. na velkém počtů záměrů rekonstrukcí či 
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výstaveb silnic, u kterých je investorem příslušná příspěvková 
organizace krajů - krajská správa a údržba silnic a pro které je pro 
následné řízení nutné vyjádření krajského úřadu, případně závěr 
zjišťovacího řízení, případně stanovisko (všechna tato opatření by 
musela být vydána investorovi sousedním krajským úřadem). 

Lb kraj 734.  Z § 22a – Přestupky – V RIA není řešen možný nárůst agendy. Podle 
navržené úpravy jsou do zákona nově vloženy přestupky, které 
projednává správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení. 
Krajského úřadu se to dotkne v oblasti integrovaného povolování, 
povolení dle zákona o odpadech, vodách, ovzduší atp. – zásadní 
připomínka 

Akceptováno jinak 
§ 22a byl vypuštěn. 

St kraj 735.  Z RIA, bod 3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Krajský úřad se nedomnívá, že dojde k zásadnímu snížení 
administrativní zátěže na straně orgánu kraje, spíše naopak. 
Zvýšení administrativní zátěže shledáváme v následujícím:  
- zavedení posouzení změny podlimitního záměru  
- § 7 odst. 4 – rozeslání navíc dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným orgánům 
- ověřování platnosti ZZŘ 
- § 8 odst. 5 
- § 23 odst. 3 
- § 23 odst. 5 – zcela největší dopad na Středočeský kraj 
- úpravou přílohy č. 1 
- přesun vybraných záměrů z kategorie I do kategorie II 
- změna administrativní zátěže ve vztahu k části koncepcí SEA 
převodem kompetencí z MŽP na KÚ (koncepce na území národního 
parku nebo chráněné krajinné oblasti). 
 
RIA nehodnotí změnu administrativní zátěže ve vztahu k části 
koncepcí SEA. 
 
Závěr: navýšení administrativní zátěže orgánu kraje, požadavek 

Akceptováno částečně 
§ 23 odst. 5 byl z návrhu zákona odstraněn. 
Administrativní zátěž je v závěrečné zprávě 
vyčíslena na základě konzultací s dotčenými 
subjekty. 
 
K SEA: 
Dojde-li vůbec k navýšení agendy SEA na 
krajských úřadech, půjde o navýšení v nevelkém 
rozsahu. Případné nepatrné navýšení agendy 
nemůže být ovšem důvodem pro neprovedení 
věcně správných systémových změn 
v upravované oblasti. Jak osvětluje důvodová 
zpráva k novele, koncepce s lokáním dopadem 
je účelné posuzovat na nižší úrovni se znalostí 
místních poměrů, tedy v souladu s principem 
subsidiarity, podle kterého se rozhodování a 
zodpovědnost ve veřejných záležitostech má 
odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné 
správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně 
správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha 
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navýšení pracovníků KÚSK minimálně o 1 pracovníka věci nutně vyžaduje. 
 
RIA bude upravena – bude doplněna zmínka o 
navýšení administrativní zátěže související 
s převodem části agendy SEA na krajské úřady. 

HK ČR 736.  Z Nesouhlasíme se způsobem zpracování RIA. Postup při provádění 
RIA je dán Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA) schváleným usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 a 
změněnými usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a 
usnesením vlády ze dne 3. února 2016 (dále jen „Zásady RIA“). Ze 
závěrečné zprávy k hodnocení dopadů regulace, která je povinnou 
součástí důvodové zprávy k návrhu, vyplývá, že RIA nebyla 
zpracována řádně a v souladu se Zásadami RIA. 

Dále uvedeme pouze některé příklady zásadních nedostatků RIA, 
které se týkají primárně podnikatelského sektoru. 

• Volba variant je zcela nedostatečná. MŽP pro svou regulaci za 
relevantní varianty považuje pouze transponovat směrnici nebo ji 
netransponovat. Tento postup zcela opomíjí, že v rámci transpozice 
byla řešena řada otázek, které jsou ponechány členským státům 
k volbě způsobu transpozice a některé části transpozice jdou nad 
rámec směrnice. Prezentace variantních řešení je tedy ryze formální 
a popírá smysl procesu RIA (pouze okrajově zmiňujeme, že 
v situaci, kdy MŽP trvá na zpracovávání variant v rámci procesu EIA 
i u záměrů, kde to postrádá smysl, je jeho vlastní přístup 
k povinnosti vyhodnotit určitý proces ve variantách minimálně 
zarážející). Uvedené stanovení variant, které není argumentačně 
ani jinak podloženo, je zcela v rozporu se Zásadami RIA, které 
v článku 3. 7 požadují řádné stanovení variant a provedení 
vyhodnocení variant na základě předem stanovených metod např. 
multikriteriální analýzy, rizikové analýzy, analýzy nákladové 
efektivnosti atd.  

Akceptováno částečně 
Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá většina 
navrhovaných úprav nepřipouští vícero variant 
(nové požadavky revidované směrnice EIA je 
nutno začlenit do již existujícího právního rámce, 
který zpravidla umožňuje pouze jedno řešení). 
 
Změny, které přímo nesouvisejí s transpozicí 
revidované směrnice EIA a které byly přislíbeny 
v rámci vypořádání zákona č. 39/2015 Sb.  
 
Celá řada změn pak byla dohodnuta již v novele 
stavebního zákona a souvisejících zákonů (tj. 
v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a další související zákony) v rámci 
MPŘ, které se konalo ve dnech 22. 6. - 21. 7. 
2015) tyto změny, které byly přesunuty do 
transpoziční novely na základě požadavku 
Legislativní rady vlády, již byly vyhodnoceny 
v uvedené novele. 
 
RIA byla upravena na základě Obecných zásad.  
Administrativní zátěž je v závěrečné zprávě 
vyčíslena na základě konzultací s dotčenými 
subjekty. RIA byla doplněna o rizika, které návrh 
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• Hodnocení dopadů návrhu na soukromý sektor je svým 
charakterem zavádějící a nevychází z reálných dat ani z konzultací. 
Předkladatel uvádí pouze pozitivní dopady návrhu zákona, přičemž 
negativní dopady povinností stanovených zákonem zcela opomíjí. 

• Podle bodu 9.2 Zásad RIA jsou povinnou součástí RIA 
konzultace s dotčenými subjekty. Vyhodnocení konzultačního 
procesu je pak povinnou součástí Závěrečné zprávy hodnocení 
dopadů RIA. Předložený návrh nebyl řádně projednáván 
v konzultacích s dotčenými subjekty a ani Závěrečná zpráva dopadů 
hodnocení neobsahuje potřebné informace o průběhu a výsledcích 
takových konzultací, a to přestože se jedná o právní předpis 
dopadající přímo do hospodaření daných subjektů a mající finanční 
dopady na trhy, kterých se daný předpis bude týkat. Veřejné 
konzultace návrhu s dotčenými subjekty jsou tedy zcela nezbytné. 
Teprve na základě nich může být k návrhu předložena RIA. 

S ohledem na vše výše uvedené je nezbytné, aby předkladatel 
provedl řádně proces RIA, a to včetně dostatečných konzultací 
s dotčenými subjekty a teprve na základě jeho výsledků zvolil 
způsob transpozice směrnice.  

K uvedenému pouze připomínáme, že MŽP je o nutnosti 
transpozice směrnice srozuměno minimálně poslední dva roky 
(směrnice je z roku 2014). Případná argumentace časovými 
hledisky je tedy z našeho pohledu irelevantní. Je zcela 
neakceptovatelné, aby MŽP připravilo další novelu procesu EIA, kde 
bude relevantní připomínky dotčených subjektů odmítat pouze 
s odkazem na nutnost včasné transpozice a na neukončené 
infringementové řízení. 

zákona se sebou přinese, včetně rizik související 
se stavebními úkony. Dále bylo vysvětleno, proč 
obsahuje RIA jenom dvě varianty řešení, je tomu 
tak z důvodu, že revidovaná směrnice EIA musí 
být transponován a nelze ji transponovat 
částečně nebo vůbec. Pokud by směrnice nebyla 
transponována, hrozila by sankční penalizace ze 
strany Evropské Komise. 
 
Konzultace s dotčenými podnikatelskými 
subjekty nebyly doplněny, protože přes snahy 
MŽP nebyla obdržena reakce na žádost o odhad 
dopadů na tyto subjekty. Přesto ale jsou do RIA 
doplněny i negativní dopady pro podnikatelské 
subjekty a možné zvýšení jejich administrativní 
náročnosti. Návrh byl projednán s jinými 
dotčenými subjekty - kraji, kterých se změna 
zákona bude týkat. 

SMOČR 737.  Z Hodnocení RIA 
Pokud bude změněna příloha č. 1 dle předloženého návrhu, trváme 
na přepracování hodnocení RIA, neboť se domníváme, že bude 
nutné (i ve světle připomínek 3. a 4.) posuzovat více investičních 

Neakceptováno - rozpor 
S ohledem na zvýšení limitních hodnot, přesun 
vybraných záměrů z kategorie I do kategorie II, 
odstranění posuzování některých druhů záměrů 
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projektů než doposud. Dle mínění Svazu nejsou do hodnocení 
zapracovány všechny dopady, které navrhovaná novela s sebou 
přinese. Domníváme se, že zásadní dopady budou zejména v 
oblastech státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů, 
administrativní zátěže pro orgány veřejné správy, 
konkurenceschopnosti, ekonomických a právních vztahů jak mezi 
orgány veřejné správy, tak i soukromými subjekty.  

Tato připomínka je zásadní. 

a podstatné části všech podlimitních záměrů 
nelze nárůst posuzování investičních záměrů 
očekávat. RIA byla nicméně ve vybraných 
částech dopracována. Riziko posuzování více 
investičních projektů než doposud je zahrnuto 
v podkapitole Zhodnocení rizika. Administrativní 
zátěž je v závěrečné zprávě vyčíslena na 
základě konzultací s dotčenými subjekty. 
Nedomníváme se, že dopady na státní rozpočet 
nebo administrativní zátěž dotčených krajských 
úřadů budou markantní, právě naopak (viz RIA). 

K platnému znění s vyznačením změn 
MPO 738.  D K platnému znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:  

V textu chybí uvedení ustanovení § 20 a § 20a, doporučujeme tento 
nedostatek napravit. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 20 a § 20a nejsou novelizována, 
není potřeba je proto v platném znění uvádět. 

MPO 739.  D K platnému znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
k § 1 odst. 1:  

Ve větě „Zákon v souladu s právem Evropských společenství…“ je 
nesprávně užit výraz „s právem Evropských společenství“. Tento by 
měl být nahrazen výrazem „s právem Evropské unie“. K odůvodnění 
viz připomínka uvedená pod bodem 1). 

Akceptováno 
V § 1 odst. 1 budou slova „Evropských 
společenství“ nahrazena slovy „Evropské unie“. 

Lb kraj 740.  Z V platném znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(další_přílohy_materiálu) – „chybí v textu § 10b“ 

Vysvětleno 
Ustanovení § 10b nejsou novelizována, není 
potřeba je proto v platném znění uvádět. 

Lb kraj 741.  Z V platném znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

Vysvětleno 
Ustanovení § 20 a § 20a nejsou novelizována, 
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posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(další_přílohy_materiálu) – „chybí v textu § 20 a § 20a“ 

není potřeba je proto v platném znění uvádět. 

Úst kraj 742.  Z 12. K platnému znění zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (bod V. materiálu), str. 2, poznámka pod čarou č. 2) 

V nově vkládaném textu poznámky pod čarou č. 2 je chybně 
uvedený text: 
2) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 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. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Správně (podle bodu 5 návrhu zákona) má znít text takto: 
2 Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 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 

Vysvětleno 
Připomínka není řádně odůvodněna, jak 
požaduje čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády, a proto není zřejmé, z jakého důvodu je 
požadováno provést navrhovanou změnu. 
 
V § 2 je uvedeno mimo jiné i veřejné zdraví a z 
toho důvodu je v poznámce pod čarou uveden 
odkaz na zákon č. 258/2000 Sb. Není zřejmé, jak 
by pro ZPV měl být relevantní zákon č. 372/2011 
Sb. 
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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. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 
K rozdílové tabulce 
ÚV - KOM 743.  Z Přílohy č. IIa, III i IV, které novelizuje směrnice 2014/52/EU, jsou 

v rozdílové tabulce uvedeny, vzhledem k jejich technickému 
charakteru a odlišné struktuře některých částí příloh k návrhu ale 
ponecháváme podrobné zhodnocení toho, že skutečně všechny 
požadavky jsou v návrhu zohledněny, na předkladateli. Přesto 
vznášíme dotaz, kde je zohledněn bod 3 písm. a) Přílohy II.A 
směrnice 2011/92/EU, ve znění novely 2014/52/EU (předpokládaná 
rezidua a emise  a produkce odpadu). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Bod 3 písm. a) Přílohy II.A je transponován 
v Příloze č. 3, části B.III. 

ÚV - KOM 744.   K příloze č. 1 návrhu: 
Vzhledem k tomu, že rozdílová tabulka k příloze č. 1 směrnice 
2014/52/EU obsahuje v levé části pouze odkaz na tabulku návrhu 
samotného a příslušné body nejsou rozepsány a přiřazeny ke 
konkrétním bodům přílohy č. 1 směrnice a též vzhledem k tomu, že 
značná část pojmů je poměrně technického charakteru a 
neodpovídají pojmům směrnice, byla možnost posuzování správné 
implementace v tomto směru omezená. Pro plné posouzení správné 
implementace je nezbytné podrobněji rozepsat a přiřadit jednotlivé 
body přílohy č. 1 návrhu a přílohy č. 1 směrnice 2014/52/EU. 

Vypořádání bude řešeno s připomínkovým 
místem. 

MV 745.  D K rozdílové tabulce: 
Doporučujeme rozdílovou tabulku podrobit revizi, neboť např. 
v případě čl. I bodu 15 či bodu 19 není správně uvedeno ustanovení 
příslušné směrnice. 

Akceptováno 
Bude provedena kontrola rozdílové tabulky. 
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Ke srovnávací tabulce 31992L0043 
MZe 746.  D K straně 16 

Doporučujeme upravit neaktuální znění vyhlášky č. 245/2002 Sb., o 
době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách 
provádění lovu. Vyhláška byla naposledy novelizována vyhláškou č. 
343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších 
podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů, která je 
účinná od 1. 1. 2016. V tomto kontextu je třeba upravit doby lovu 
určitých druhů zvěře. 
 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i na straně 31 srovnávací 
tabulky.  

Bere se na vědomí. 

V Praze 27. dubna 2017 

Vypracoval: Mgr. Nela Vinklerová Podpis: 
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	Obecné
	Obecně:
	Obecně
	Obecně
	Shodná změna se provádí jedním novelizačním bodem s uvedením ustanovení, kterých se změna týká. Tato připomínky se týká především nahrazování slov „úřad“ nebo „správní úřad“.
	Vzhledem k tomu, že návrh zákona přináší krajským úřadům navýšení kompetencí (vyřizování žádostí v pochybnostech o zařazení záměru podle § 23 odst. 3 zákona, posuzování záměru na území jiných krajů podle § 23 odst. 5 zákona, posuzování podlimitních záměrů, u nichž je navrhováno zvýšení limitních hodnot a nepodléhají tak přímo zjišťovacímu řízení, atd.), požadujeme doplnění podrobného vyhodnocení návrhu zákona na nutné personální a finanční zajištění agendy posuzování vlivů na životní prostředí.
	Návrh novely zákona má zabezpečit transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „revize směrnice EIA“), kterou je třeba transponovat do 16. května 2017. Návrh novely zákona byl však předložen do připomínkového řízení až v červenci 2016, tedy více než 2 roky po schválení Směrnice. Předkladatel novely zákona však hned v překládací zprávě uvádí hrozbu infringementu, kterou vytváří tlak na přípravu novely a tím i podmínky pro potenciální vznik nevhodné úpravy v oblasti, která je od jara 2015 v kritickém stavu a která vedla k zastavení výstavby i přes sliby premiéra o přípravě jednotného povolovacího řízení staveb, které mělo platit již od 1. 1. 2016. Nelze tedy přistoupit na časový tlak, který se předkladatel snaží vytvořit. Je třeba zajistit, aby konečná úprava novely EIA nevytvářela zbytečné překážky hospodářskému rozvoji. Naopak je žádoucí, aby zajistila plný soulad se směrnicí EIA a v žádném případě nešla nad jí stanovený rámec. Environmentální politika Evropské unie je na vysoké úrovni v porovnání s jinými regiony světa, není proto důvod ji překračovat a poškozovat konkurenceschopnost České republiky, jak v porovnání s jinými zeměmi EU, které její rámec nepřekračují, tak v porovnání se světem.
	Návrh novely zákona má zabezpečit transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „revize směrnice EIA“), kterou je třeba transponovat do 16. května 2017. Návrh novely zákona byl však předložen do připomínkového řízení až v červenci 2016, tedy více než 2 roky po schválení Směrnice. Předkladatel novely zákona však hned v překládací zprávě uvádí hrozbu infringementu, kterou vytváří tlak na přípravu novely a tím i podmínky pro potenciální vznik nevhodné úpravy v oblasti, která je od jara 2015 v kritickém stavu a která vedla k zastavení výstavby i přes sliby premiéra o přípravě jednotného povolovacího řízení staveb, které mělo platit již od 1. 1. 2016. Hospodářská komora ČR tedy nemůže přistoupit na časový tlak, který se předkladatel snaží vytvořit, protože považuje za nezbytné, aby konečná úprava novely EIA nevytvářela nedůvodné překážky hospodářskému rozvoji. Hospodářská komora ČR naopak považuje za žádoucí, aby novela zákona EIA zajistila plný soulad se směrnicí EIA, avšak v žádném případě nešla nad jí stanovený rámec. Environmentální politika Evropské unie je na vysoké úrovni v porovnání s jinými regiony světa, není proto důvod ji překračovat a zhoršovat konkurenceschopnost České republiky, jak v porovnání s jinými zeměmi EU, které její rámec nepřekračují, tak v porovnání se světem.
	Ke komplexnímu zhodnocení navrhovaných úprav transpoziční novely zákona EIA je nezbytné posuzovat navrhované změny rovněž v kontextu s návrhem novely zákona EIA spojeného s novelou stavebního zákona – aktuální návrh po opakovaném, druhém projednání na LRV není k dispozici. Vycházíme však z informace, že úpravy zákona EIA, které nesouvisí s novými instituty stavebního zákona, jsou součástí transpoziční novely zákona EIA, a proto byly z novely stavebního zákona vypuštěny. Pokud bychom shledali, že tomu v některých případech není, vyhrazujeme si možnost dodatečně uplatnit rovněž připomínky, které byly uplatněny v meziresortním připomínkovém řízení k zákonu EIA v rámci novely stavebního zákona a byly v meziresortním připomínkovém řízení ze strany gestora či spolugestora akceptovány, pokud dojde k jejich vypuštění z novely stavebního zákona a zároveň nejsou předmětem této novely. V této souvislosti požadujeme předložit aktuální verzi novely zákona EIA, která je součástí novely stavebního zákona, abychom mohli tuto vzájemnou provázanost vyhodnotit. Na základě informací, které máme, se to týká např. požadavku na omezenou platnost podpisové listiny (úpravy § 9e ZPV), kde nadále v souladu s výsledky meziresortního připomínkového řízení k novele stavebního zákona trváme na požadavku omezit její platnost na 18 měsíců. Nelze však vyloučit, že takových případů bude více.
	Ke komplexnímu zhodnocení navrhovaných úprav transpoziční novely zákona EIA je nezbytné posuzovat navrhované změny rovněž v kontextu s návrhem novely zákona EIA spojeného s novelou stavebního zákona – aktuální návrh po opakovaném, druhém projednání na LRV, není k dispozici. Vycházíme však z informace, že úpravy zákona EIA, které nesouvisí s novými instituty stavebního zákona, jsou součástí transpoziční novely zákona EIA, a proto byly z novely stavebního zákona vypuštěny. Pokud bychom shledali, že tomu v některých případech není, vyhrazujeme si možnost dodatečně uplatnit rovněž připomínky, které byly uplatněny v meziresortním připomínkovém řízení k zákonu EIA v rámci novely stavebního zákona a byly v meziresortním připomínkovém řízení ze strany gestora či spolugestora akceptovány, pokud dojde k jejich vypuštění z novely stavebního zákona a zároveň nejsou předmětem této novely. V této souvislosti požadujeme předložit aktuální verzi novely zákona EIA, která je součástí novely stavebního zákona, abychom mohli tuto vzájemnou provázanost vyhodnotit. Na základě informací, které máme, se to týká např. požadavku na omezenou platnost podpisové listiny (úpravy § 9e ZPV), kde nadále v souladu s výsledky meziresortního připomínkového řízení k novele stavebního zákona trváme na požadavku omezit její platnost na 18 měsíců. Nelze však vyloučit, že takových případů bude více.
	V rámci novely je třeba systematicky používat zavedený pojem „posuzování vlivů na životní prostředí“. V rámci novely je v některých případech uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“ a jindy jen „posuzování“.
	V rámci novely je třeba systematicky používat zavedený pojem „posuzování vlivů na životní prostředí“. V rámci novely je v některých případech uvedeno „posuzování podle tohoto zákona“ a jindy jen „posuzování“.
	Tato připomínka je zásadní.
	K § 2, § 5 odst. 3 a dále v příslušných přílohách a k návrhu usnesení vlády.
	Požadujeme zpracování metodického návodu k provádění posouzení na základě revidované směrnice upravených/přidaných předmětů posuzování – biologická rozmanitost, zranitelnost záměru vůči závažným nehodám a katastrofám, zranitelnost vůči klimatu. V této souvislosti požadujeme, aby návrh usnesení vlády obsahoval explicitní požadavek na zpracování metodických pokynů k těmto problematikám tak, aby v době předpokládané účinnosti transpoziční novely byly tyto k dispozici.
	Odůvodnění:
	Doplňované předměty posuzování vyplývají z revidované směrnice, avšak není zřejmé, jakým způsobem mají být aplikovány. Ve všech hlediscích je zásadní zejména měřítko, ve kterém jsou tyto aspekty posuzovány. Metodický návod je zde nezbytný k uchopení způsobu, jakým záměr vůči těmto hlediskům posuzovat. Absence konkrétní představy, jakým budou tyto požadavky naplňovány, přináší nejistotu v budoucí praxi.
	Doplňované předměty posuzování vyplývají z revidované směrnice, avšak není zřejmé, jakým způsobem mají být aplikovány. Ve všech hlediscích je zásadní zejména měřítko, ve kterém jsou tyto aspekty posuzovány. Metodický návod je zde nezbytný k uchopení způsobu, jakým záměr vůči těmto hlediskům posuzovat. Absence konkrétní představy, jakým budou tyto požadavky naplňovány, přináší nejistotu v budoucí praxi.
	Tato připomínka je zásadní.
	Pro zajištění řádného a efektivního soudního rozhodování o žalobách proti rozhodnutím vydaným v tzv. navazujících řízeních je proto nezbytné buď vypustit 90 denní lhůtu pro rozhodnutí o žalobě, nebo alespoň zavést odkladný účinek těchto žalob ex lege, bez nutnosti o něm individuálně rozhodovat. Zásadní připomínka.
	§ 1
	doporučujeme na konci každé směrnice za slovem „prostředí“ doplnit tečku.
	§ 2
	§ 3
	§ 3 písm. a)
	K Čl. I. bodu 7. (§ 3 písm. a)
	Z navrženého textu, konkrétně pak z formulace „ve spojení s jinými“, není srozumitelné, jestli má jít o spojení s jinými stavbami, činnostmi a technologiemi nebo má jít o jiné faktory. Doporučujeme normativní text formulačně upravit.
	Tyto připomínky jsou zásadní.
	§ 3 písm. b)
	§ 3 písm. f)
	§ 3 písm. g)
	K bodu 10 a 134 (§ 3 písm. g/ - poznámka pod čarou č. 1a a § 23 odst. 11)

	§ 3 písm. i) 
	§ 3 písm. k)
	Oznamovatele určuje skutečnost, že podá oznámení záměru příslušnému úřadu. Skutečnost, že někdo hodlá záměr provést, lze stěží prokázat, navíc oznamovatel nemusí sám záměr provádět. Směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU rovněž v podobném duchu definuje oznamovatele jako žadatele o povolení nebo orgán veřejné moci, který dal podnět k záměru.
	§ 3 písm. l)
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	§ 3 písm. m)
	Tato připomínka je zásadní.
	V navržené textaci § 3 písm. m) je definice povoleného záměru nepřesná a nevylučuje výklad, že předpokladem povoleného záměru je, že budou vydána úplně všechna rozhodnutí, která lze v navazujících řízeních vydat. Požadujeme proto definici upřesnit následovně:
	§ 3 písm. n) 
	K bodu 12 a 13 (§ 3 písm. n/ a § 4 odst. 1 písm. d/)

	§ 4 odst. 1 písm. d) a e)
	Tato připomínka je zásadní.
	§ 4 odst. 2 a 3
	Tato připomínka je zásadní.
	K bodu 16 (§ 4 odst. 3)
	Tato připomínka je zásadní.
	K bodu 16 – doplňovaný odstavec nebude nazván jako „nový“.

	§ 4
	§ 5 
	K bodu 25. (§ 6 odst. 6)
	Správci povodí pořizují plány dílčích povodí a spolupracují na plánech pro zvládání povodňových rizik. Nelze povolit záměr, který by negativně ovlivnil stav vodních útvarů. 
	Tato připomínka je zásadní.
	„Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení nebo informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.“
	Tato připomínka je zásadní
	K bodu 26. (§ 6 odst. 7)
	Viz odůvodnění k předchozí připomínce. [k § 6 odst. 6]
	Tato připomínka je zásadní.
	K § 6 odst. 7, § 10c odst. 3, § 10f odst. 5: Doporučujeme zachovat, že příslušný úřad k vyjádřením obdrženým po lhůtě nemusí, ale může přihlížet.
	Došlo k prodloužení lhůty pro vyjádření k oznámení o 10 dnů bez současného prodloužení lhůty pro vydání závěru zjišťovacího řízení (§ 7 odst. 4). Vzhledem k tomu, že se nyní závěr zjišťovacího řízení ve většině případů vydává rozhodnutím, požadujeme odpovídající prodloužení lhůty pro vydání závěru § 7 odst. 4 na 55 dnů.
	K § 7 odst. 3: Doporučujeme upřesnit větu první tak, aby bylo jasné, kdo zjišťovací řízení zahajuje.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	K bodu 48. (§ 9a odst. 4)
	 Tato připomínka je zásadní.
	Předkladatel navrhuje zásadní změnu mechanismu platnosti stanoviska EIA, kdy dosud byla problematika platnosti zkonzumována prvním rozhodnutím v navazujícím řízení. Pokud má být platnost stanoviska EIA zkonzumována až vydáním všech povolení, kterými se umožňuje umístění nebo provedení záměru, pak je třeba, aby lhůta, ve které je nezbytné získat všechna tato povolení, odpovídala realitě skutečné časové náročnosti jejich získání. Byť lze mít pochopení nad požadavkem revidované směrnice na zajištění aktuálnosti stanoviska EIA, mechanismus, kterým tak bude zajištěno, musí odpovídat náročnosti povolovacích procesů v České republice. Zejména u liniových staveb, které přecházejí přes mnoho pozemků, je zásadní doba, která je nezbytná k zajištění majetkových práv k pozemkům, na nichž bude stavba umisťována, kdy je třeba mnohdy aplikovat vyvlastňování potřebných práv. Tato doba je determinující pro časovou náročnost povolovacího procesu. Dalším aspektem, který vstupuje do délky povolovacího procesu, jsou v případě některých typů staveb rovněž výběrová řízení podle zákona o zadávání zakázek. Argumentaci lze rovněž podpořit tím, že stávající praxe prodlužování platnosti stanovisek EIA, prokázala, že platnost 5 let (avšak při předchozím mechanismu) je dostatečná a potvrzuje, že obecně nedochází v této době k tak zásadním změnám v území, které by bylo nutné vyhodnotit v novém posouzení vlivů na životní prostředí, a proto nevidíme problém prodloužení úvodní platnosti stanoviska na požadovaných 7 let (s novým mechanismem).
	Pokud nedošlo k podstatným změnám podmínek v dotčeném území, pak musí vzniknout právní nárok oznamovatele na prodloužení platnosti stanoviska. Pojem „znalost související s věcným obsahem dokumentace“ je příliš vágní a není zřejmé, jak aplikaci tohoto pojmu zajistit. Domníváme se, že se pravděpodobně jedná o podmnožinu věty předcházející a jejímu vypuštění nic nebrání.
	Jak je již uvedeno v jiných částech připomínek, je nezbytné, aby rovněž prodlužování platnosti stanoviska EIA probíhalo pouze ve vztahu k významným vlivům na životní prostředí. Rovněž se domníváme, že vymezení stavu životního prostředí vůči stavu při vydání stanoviska nepovažujeme za šťastné, jelikož toto žádný stav nepopisuje a je založeno na dokumentaci a oponentním vyhodnocení v posudku, proto navrhujeme obecnější vymezení stavu, ke kterému se má vztahovat prokazování absence významných změn na životní prostředí.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	Tato připomínka je zásadní.
	K bodu 107. (§ 19 odst. 2)
	S ohledem na výše uvedené požadujeme slova „, s dodržením stanovených náležitostí a odborných pokynů ministerstva“ bez náhrady vypustit.
	Tato připomínka je zásadní.
	Nepovažujeme za účelné, aby praktikující autorizované osoby postupovaly přezkušování. Pokud chybují, je možné jim autorizaci odejmout podle navrhovaných upravených ustanovení, a to zřejmě efektivněji než v současnosti. Přezkušování je účelné pouze tehdy, pokud jsou mimo obor a není tak zajištěno, že sledují aktuální vývoj v legislativě životního prostředí.
	K bodu 117. (§ 19 odst. 14)
	K bodu 117., § 19 odst. 14, větě první: Máme pochybnosti o tom, jakým způsobem je navrhováno zmocnění ke stanovení „rozsahu“ vzdělávání. Slovo „rozsah“ považujeme v dané souvislosti za příliš obecné. Ani z Důvodové zprávy není zřejmé, co by mělo být obsahem prováděcího předpisu. Pokud by předkladatel chtěl stanovit např. potřebný počet hodin nějakých konkrétních předmětů, pak je zmocnění v pořádku, ale pokud by chtěl stanovit např. požadovaný stupeň vzdělání (střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání atd.) pak je nezbytné zmocnění upravit a užít výrazu „stupeň“. Žádáme upravit.
	doporučujeme za označením poznámky pod čarou 8 vložit kulatou závorku.
	Odůvodnění: Slovní spojení „hloubkové vrty“ je nesprávné. Uvedené spojení sice koresponduje se současným zněním kategorie II, položky 2. 11 přílohy č. 1 k zákonu EIA, nicméně s ohledem na novelizaci je vhodné provést opravu. Ostatně i bod 2 písm. d) přílohy II. revidované směrnice EIA uvádí „Hlubinné vrty“, nikoliv hloubkové vrty.
	K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 15
	Požadujeme upravit body 30 – 35 do souladu se zněním směrnice a vypustit bod 36.
	V textu Směrnice EIA je v Příloze II (Záměry uvedené v čl. 4, odst. 2) pod číslem 5. b) uvedeno Zařízení k výrobě cementu. Zařízení pro výrobu vápna ani oxidu hořečnatého není obsaženo nikde v Příloze I ani v Příloze II Směrnice. K dosažení maximálního souladu s právem Evropského společenství, zejména se Směrnicí EIA a k zamezení nerovných podmínek mezi uvedenými zařízeními v ČR a v ostatních členských státech požadujeme výše uvedenou úpravu.
	K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 60, 61 a 62
	Tato připomínka je zásadní.
	Bod 60) – doplnit výrazně nižší limit na ZŘ (max. 5 mil. m3/rok) – Předložený limit neodpovídá dimenzím reálným v podmínkách ČR. Např. předpokládané přečerpávání vody mezi povodím Jizery a Nisy za účelem zásobování Frýdlantska v důsledku ztráty podzemních zdrojů vody (rozšíření dolu Turów) má intenzitu 1,44 mil. m3/rok, přičemž toto čerpání nelze označit za nevýznamné ovlivnění vodnosti primárně dotčených toků. I při zohlednění navržené úpravy bude dosaženo pouze kritéria na podlimitní oznámení – zásadní připomínka
	Bod 61) – neúměrně vysoké hodnoty průtoků, které neodpovídají podmínkám ČR. Např. Jizera v Železném Brodě, při Qa = 17,2 m3 dosáhne ročního průtoku pouze 542,42 mil. m3/rok, Labe v Přelouči má průtok 1866,93 mil. m3/rok. Na nastavená kritéria by tedy téměř žádný záměr nedosáhl, a pokud ano, pak by byl těžko „povolitelný“. Navíc, 5% z uvedené hodnoty je 100 mil. m3, čímž tento bod ztrácí svůj smysl ve srovnání s předchozím. V praxi by tedy každý záměr splňující kritéria bodu 61 již naplňoval i dikci bodu 60, přičemž oba body podléhají stejnému procesu podle zákona. Snížit obě kritéria, tedy průtok povodím i procentuální limitní hodnotu alespoň na ½ - zásadní připomínka
	K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 61 
	Limit b) by se tedy měl odvíjet nikoli od Qa, ale od M-denních průtoků. Smysluplnou hodnotou by mohla být ½ Q355, což v uvedeném případě odpovídá 162 l/s, které by bylo možné odebírat po dobu cca 310 dní v roce při dodržení MZP dle metodiky MŽP. Takový záměr bude mít významný vliv na VKP vodního toku a dotčené vodní organizmy, tak aby naplnil účel zákona, avšak zároveň bude ještě za určitých podmínek realizovatelný, tj. bude mít smysl ho posuzovat – zásadní připomínka
	K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 63
	Navrhujeme změnu na obecní čistírny odpadních vod od stanoveného limitu.
	Není zřejmé, co znamená „obsahuje látku“ – kdo to stanoví při přípravě záměru – tyto látky jsou i v říční vodě, tzn., že budou pravděpodobně ve vodách v čistírně, i když s nimi nikdo, kdo vodu „nad čistírnou“ používá, nenakládá. Při dnešních schopnostech analytické techniky by měl být pojem „obsahuje“ dostatečně specifikován. Ponechání navrhovaného znění ve stávající podobě znamená nárůst byrokracie – je zde výhradně vliv na vodní hospodářství a ten bude posouzen v rámci vodoprávního řízení. Vodoprávní úřady mají v managementu nebezpečných a prioritní látek dostatečné nástroje pro povolování či nepovolování.
	K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 65 
	Bod 65) doplnit limit pro kat. II „nebo výška hradící konstrukce přesahuje 5 m“ – v případě úzkých údolí může nastat situace, kdy záměr s významnými dopady nebude dosahovat kapacity 100 tis. m3 – zásadní připomínka
	Kapacita nádrží se nevztahuje k časovému období, ale celkovému nejvyššímu objemu, který je nádrž schopna kdykoli pojmout.
	Kapacita nádrží se nevztahuje k časovému období, ale celkovému nejvyššímu objemu, který je nádrž schopna kdykoli pojmout.
	Zvětšení délky potrubí u bodu 67 na dvojnásobek navrhujeme jednak z důvodu jejího prodloužení na dvojnásobek v kategorii I ze současných 20 na 40 km a také s ohledem na nově navrhované ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) bod. 1. a 2. zavádějící podmínku 25% ze stanoveného limitu. Ta by při zachování limitu 5 km představovala bezvýznamnou délku jen něco málo přes 1 km, takže by se na přeložky potrubí, jež budou delší, muselo provádět zjišťovací řízení, přestože budou procházet stejným územím jako původní potrubí, což nedává smysl.
	Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění od stanoveného limitu živé hmotnosti – limit 10 tun. Doporučujeme upřesnit k jaké jednotce je limitní hodnota 10 tun vztahována a zda je tím myšleno 10/tun/1 ha.
	K bodu 135. (Příloha č. 1) - položka 115
	Bod 116 – v zákoně není jednoznačně definováno, co se rozumí pojmem sídelní oblast, to přinese velké nejasnosti při zařazování záměrů do tohoto bodu. Dále požadujeme zachovat zjišťovací řízení u rekreačních areálů na územích chráněných podle zvláštních právních předpisů (viz. Bod 10.10 přílohy č. 1 stávajícího zákona 100/2001 Sb.) na ploše od 0,5 ha
	„Rekreační a sportovní areály vně zastavěného území na ploše od stanoveného limitu a ubytovací zařízení vně zastavěného území s kapacitou od stanoveného limitu“
	K bodu 118 – vyčlenit krematoria do samostatného bodu č. 119
	Bod 118) – Krematoria by měly být v samostatném bodu 119 a to bez limitu – zásadní připomínka
	Navrhujeme zařazení bodu krematoria jako samostatného bodu přílohy. Je zavádějící jej zařazovat pod tematické areály na ploše od 2 ha, když krematoriem je myšlena v podstatě budova, ve které dochází k žehu.
	Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU.
	Nepřesná transpozice – viz Příloha III část 2. směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU. Navržené znění je vágní – co je to únosná míra? Navíc vyžaduje i řešení ekologické citlivosti území z hlediska parametrů, které daný záměr vůbec neovlivňuje, tj. dochází k rozšíření nad rámec směrnice. Stejně tak nejasný je pojem „stará zátěž“.
	Stanovení dopadů změny klimatu je do značné míry spekulativní, navíc má velmi dlouhodobý charakter ve srovnání s očekávanou životností většiny hodnocených záměrů. Není ani jasné, proč by měl oznamovatel řešit dopady změny klimatu a možnosti jejich minimalizace, to je věc strategických dokumentů například dále konkretizovaných v územních plánech apod. Cílem posuzování vlivu na životní prostředí je zjištění možných negativních vlivů a jejich minimalizace, nikoliv řešení dopadů změny klimatu. Požadavek je nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU.
	Nepřesná transpozice. Není důvod zdůvodňovat záměr jako takový, ale jeho varianty a důvod výběru řešení.
	Požadavek jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU. Soulad záměru s požadavky zákona o integrované prevenci vůbec není předmětem hodnocení vlivu na životní prostředí. Nehledě na to, že míra obecnosti podkladů pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí a daná fáze přípravy záměru ani toto vyhodnocení vůbec neumožňuje. Nelze dva různé zákony tímto způsobem prolínat. Z pohledu investora je při stávající právní úpravě zákona o integrované prevenci, resp. znění novely stavebního zákona, zcela neúčelné rozpracovávat již v rámci oznámení daný záměr do úrovně projektu pro získání integrovaného povolení, kde je účast veřejnosti opět zajištěna. Je třeba počítat s tím, že postupně dochází ke zpřesňování záměru a v rámci posuzování vlivu na životní prostředí by měly být řešeny základní souvislosti „únosnosti záměru“ a koncepce záměru s ohledem na minimalizaci jeho dopadů na životní prostředí, nikoli detailní aplikace navazujících právních předpisů. Navrhované doplnění do náležitostí pro EIA bylo diskutováno v souvislosti s požadavky podnikatelské sféry na umožnění dokládat integrované povolení až ke kolaudaci, tento požadavek však nebyl v novele stavebního zákona a navazujících předpisech promítnut, proto postrádá navrhované doplnění smysl.
	Navržený text jde nad rámec směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU. Požadavek není proveditelný. Tyto informace nemohou být předmětem oznámení, protože oznamovatel je v této úrovni detailu a rozsahu ani nemá v době oznámení záměru k dispozici. V této fázi je podstatné, zda je záměr např. v národním parku, chráněném území nebo naopak v průmyslové zóně.
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