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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu zákona: zákon, 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 
 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
MŽP 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

16. 05. 2017 

Implementace práva EU: Ano: 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 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 16. 05. 2017 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Transpozice 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 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

- možný nárůst administrativní a finanční zátěže u podnikatelských subjektů může být 
způsoben rozšířením požadavků na oznámení záměru a dokumentaci EIA 

- snížení administrativního a finančního zatížení na straně oznamovatelů v případech 
méně významných záměrů, které nebudou podléhat zjišťovacímu řízení nebo 
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., a časová úspora v případě realizace 
významných záměrů, k níž dojde v souvislosti se změnami procesu EIA. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

- předpokládají se změny v oblasti výkonu přenesené působnosti (kraje), jež by 
v celkovém součtu neměly vést ke změně administrativní zátěže, případně k 
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mírnému snížení administrativní zátěže. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- zvýšení ochrany životního prostředí a zlepšení jeho stavu. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
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. 

1.2 Definice problému 
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je v českém právním řádu upraveno zákonem 
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 (dále 
jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo „ZPV“). Tento zákon transponuje 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen 
„směrnice EIA“), která je kodifikací směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ve znění 
směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/35/ES ze dne 26. května 2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES 
ze dne 23. dubna 2009, a dále směrnici 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 
27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (dále 
jen „směrnice SEA“). 

V roce 2014 byla přijata 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. 5. 2017. Cílem předloženého návrhu zákona je tedy promítnout 
nové požadavky revidované směrnice EIA do českého právního řádu prostřednictvím změny 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Základním požadavkem směrnice EIA je podrobit posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí ty záměry, které by mohly mít s ohledem na svou povahu, rozsah nebo umístění 
významný negativní vliv na životní prostředí, a to ještě před vydáním povolení k jejich 
realizaci, tedy v prvotní fázi jejich přípravy. Proces posuzování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví vedený podle zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen „proces EIA“) představuje 
významný preventivní nástroj ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a je významný 
a přínosný i pro podnikatelskou sféru, neboť může včas upozornit na možné environmentální 
problémy spojené s navrhovaným záměrem a přispět k jejich řešení. Včasné řešení 
potenciálních problémů v předinvestiční fázi přípravy záměrů je ekonomičtější než dodatečná 
řešení těchto problémů, a to zejména v případech, kdy jsou tato řešení prováděna až v etapě 
vlastního provozu. 

Pro oznamovatele záměru je zásadní, že bez stanoviska k posouzení vlivů provedení 
na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“) nelze vydat rozhodnutí nutná k provedení 
záměru, která se vydávají v tzv. navazujících řízeních (například v řízení podle stavebního 
nebo horního zákona). Proces EIA musí být proveden příslušnými orgány posuzování vlivů 
na životní prostředí (tj. krajskými úřady, či MŽP) podle pravidel nastavených ZPV, a to ještě 
před vydáním povolení k záměru v navazujících řízeních. Vlastní povolování záměru 
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v navazujících správních řízeních je tedy zpravidla časově i kompetenčně odděleno od 
procesu EIA. 

Investiční výstavba se v zásadě řídí stavebním zákonem. V praxi to znamená, že pokud se 
řízení podle stavebního zákona týká zájmů chráněných zvláštními právními předpisy 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví (téměř u většiny případů investiční 
výstavby), rozhodne příslušný orgán územního plánování a stavební úřad v součinnosti 
s příslušnými orgány chránícími zájmy ochrany životního prostředí a příslušnými orgány 
ochrany veřejného zdraví. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) oznamovatel záměru (žadatel), 
b) orgány EIA (krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí), 
c) obce a kraje, na jejichž území je záměr realizován nebo na jejichž území zasahují 

vlivy záměru 
d) orgány příslušné k vedení navazujících řízení, 
e) nevládní organizace, 
f) veřejnost, 
g) autorizované osoby. 

1.5 Popis cílového stavu 
Dosažení plného souladu s evropským právem a zvýšení efektivity procesu EIA. 

1.6 Zhodnocení rizika 
S ohledem na probíhající řízení o porušení Smlouvy o fungování EU (tzv. infringementové 
řízení), které bylo zahájeno proti ČR z důvodu nesprávné transpozice směrnice EIA 
formálním upozorněním ze dne 25. 4. 2013, je nezbytné, aby byl předložený návrh zákona 
schválen ve lhůtě stanovené pro transpozici, a to v navrženém znění, případně v souladu 
s dalšími požadavky Evropské komise. V souvislosti s možným postoupením 
infringementového řízení do fáze odůvodněného stanoviska zde stále existuje riziko ohrožení 
čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU včetně potenciálního uplatnění 
sankčních mechanismů Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“). Ten může ve svém 
rozsudku, není-li náprava zjednána ani přes opakovanou výzvu Evropské komise, uložit 
členskému státu zaplacení paušální pokuty i penále v řádech milionů eur. Výše pokuty 
a penále závisí na délce doby, po kterou členský stát neplnil povinnost vyplývající pro něj 
z komunitárního práva; závažnosti porušení povinnosti a tzv. národním faktoru – ekonomické 
a politické okolnosti případu. Minimální výše paušální pokuty je v případě ČR 1 773 000 €. 
Avšak tato částka se ještě násobí koeficientem závažnosti. Minimální výše penále pro ČR je 
2 500 € denně do té doby, než ČR zjedná nápravu stavu věci. Avšak i tato částka se násobí, 
a to koeficientem závažnosti a délkou trvání porušení. S ohledem na soudní praxi lze reálně 
očekávat, že se výše paušální pokuty i penále na svých dolních hranicích pohybovat 
nebudou, tj. v případě ČR by se mohlo jednat o cca 10 000 € denně, (tj. cca 8 250 000 Kč 
měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (55 mil. Kč). 

Dalším rizikem, kterému se návrh zákona snaží v maximální možné míře předejít, je riziko 
opakování procesů EIA především u dopravních záměrů, které mají již vydáno stanovisko 
EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., avšak doposud nebyly finálně povoleny. Dopis 
1. náměstka – státního tajemníka Ing. Tomáše Čočka, Ph.D. z Ministerstva dopravy ze dne 
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25. října 2016 pod č.j.: 245/2016-520-DOP/4 uvádí 62 záměrů se stanoviskem EIA vydaným 
dle zákona č. 100/2001 Sb., které ještě nebyly finálně povoleny. Z těchto 62 záměrů se 29 
záměrů dotkne mechanismus prodlužování platnosti stanovisek EIA dle přechodných 
ustanovení uvedených v transpoziční novele; zbylých 33 záměrů se mechanismus 
prodlužování platnosti stanoviska týká již nyní – v těchto případech tedy bude jedinou 
změnou skutečnost, že případné zahájení navazujícího řízení nebude mít na plynutí platnosti 
stanoviska EIA vliv. Uvedený počet 29 stanovisek EIA tvoří skupina stanovisek, která byla 
vydána v roce 2010 nebo dříve a u nichž již bylo zahájeno či již dokončeno nějaké navazující 
řízení. Pro zbytek záměrů nebylo zatím žádné navazující řízení zahájeno, nebo jsou z roku 
2011 a novější, takže se jich mechanismus prodlužování platnosti týká již nyní. Celková 
finanční částka investičních nákladů těchto záměrů dle informací od Ministerstva dopravy 
činí cca 154 mld. Kč.  

Přechodná ustanovení byla navržena s ohledem na skutečnost, aby nenastala obdobná 
situace jako u záměrů se stanovisky EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kdy s ohledem na již neaktuální 
vyhodnocení musí být provedeny nové procesy EIA. Z tohoto důvodu je v návrhu řešena 
aktuálnost stanoviska EIA v navazujících řízení i pro stanoviska EIA vydaná před účinností 
navrhované právní úpravy. Nejhorší možný scénář by nastal v případě, že by tedy těchto 29 
stanovisek EIA, u nichž byla jejich platnost v minulosti ukotvena zahájením navazujícího 
řízení, bylo přechodnými ustanoveními osvobozeno od nově vzniklé povinnosti prodlužovat 
platnost stanoviska EIA i v případech, kdy již byla navazující řízení zahájena. Při tomto 
scénáři by s pravděpodobností hraničící s jistotou došlo k tomu, že by Česká republika byla 
dříve či později nucena u této skupiny stanovisek EIA s neomezenou platností konstatovat 
nevyužitelnost těchto stanovisek a proces EIA k těmto záměrům en bloc zopakovat, což by 
představovalo zdržení a ohrožení investic v hodnotě právě cca 154 mld. Kč. V případě, že by 
přechodná ustanovení osvobodila od aplikace nově navržené právní úpravy dokonce všech 
62 dopravních staveb, ohrožení by se mohlo týkat dopravních investic v hodnotě až cca 385 
mld. Kč. 

Tomuto scénáři je nezbytné předejít, což je zajištěno formulací navržených přechodných 
ustanovení, která zajistí, že i tato skupina stanovisek EIA bude v zákonem stanovené lhůtě 
podrobena standardnímu procesu prodlužování platnosti, při kterém se ověřuje vývoj 
v dotčeném území a poznatků a metod posuzování. Zároveň je tímto zajištěno, aby výše 
uvedená finanční částka, tj. cca 154 mld. Kč, byla využita ke svému původnímu účelu 
a nedošlo en bloc k ohrožení investic v této výši. Je sice možné, že platnost některých 
stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 100/2001 Sb. nebude moci být prodloužena 
(z důvodu významných změn v dotčeném území, přičemž pravděpodobnost neprodloužení 
samozřejmě stoupá se stářím stanoviska EIA), nicméně zavedením tohoto mechanismu 
prodlužování platnosti i pro uvedenou skupinu 29 stanovisek EIA k dopravním záměrům 
bude zajištěna využitelnost ostatních stanovisek EIA (těch, jejichž platnost prodloužena 
bude) na základě obhajitelného postupu (ve vztahu k požadavkům směrnice EIA, resp. EK) 
pro projektovou přípravu, což má velký pozitivní dopad na přípravu i vlastní realizaci těchto 
záměrů a vyloučení ohrožení investic ve výše zmíněné částce jako celku. Navrženým 
řešením jsou tedy ohroženy pouze některé jednotlivé záměry se starším stanoviskem EIA, u 
kterých nebude na základě individuálního šetření potenciálně možné dojít k prodloužení 
platnosti, zatímco jakékoliv jiné řešení, které zdánlivě ochrání všech těchto 29, resp. 62 
staveb (např. osvobození od prodlužování platnosti), by naopak znamenalo téměř jisté 
opakování scénáře se stanovisky EIA vydanými podle zákona č. 244/1992 Sb., čemuž se 
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předkladatel návrhem snaží předejít. Počet stanovisek EIA (a tedy ani finanční dopady), 
jejichž platnost nebude prodloužena, nelze odhadovat, protože bude záležet na individuálním 
vyhodnocení změn v dotčeném území u každého jednotlivého záměru samostatně v době, 
kdy o to oznamovatel požádá. Navíc přechodná ustanovení počítají s přechodným obdobím 
cca 1,5 roku od předpokládaného nabytí účinnosti novely (tj. do 31. 12. 2018). V tomto 
období bude nutné podat žádost o prodloužení platnosti stanovisek EIA vydaných před 1. 1. 
2014, čímž se oznamovatelům poskytuje dostatečný čas na zajištění potřebných kroků 
souvisejících s prodloužením platnosti. Lhůta zároveň oznamovatelům poskytuje možnost 
dokončit v tomto období veškerá navazující řízení k danému záměru, čímž by se zcela 
vyhnuli povinnosti prodlužovat platnost stanoviska EIA. Uvedená lhůta je nicméně stanovena 
na samé hranici únosnosti. V případě jejího prodloužení se jednak zvyšuje riziko, že 
stanovisko EIA nebude možné prodloužit, a jednak roste riziko, že Evropská komise nebude 
akceptovat přijaté řešení. Tj. i zde platí – čím delší tato lhůta, tím větší riziko opakování 
scénáře jako se stanovisky EIA vydanými podle zákona č. 244/1992 Sb.  

V uvedeném příkladu jsou popisovány pouze dopravní záměry. Uvedené principy se 
samozřejmě týkají i všech ostatních záměrů, jejichž počet nelze uvést, neboť se jedná 
o záměry jednotlivých investorů, u nichž nelze disponovat informací, v jaké fázi povolovacího 
procesu se jejich záměry nacházejí. Předpokládá se však, že u běžných záměrů investor 
stihne projít povolovacím procesem v základní době platnosti stanoviska EIA a problematika 
prodlužování se ho tedy nedotkne. Kromě dopravních staveb se tedy výše uvedené může 
týkat spíše už jen některých záměrů těžeb, případně některých velkých průmyslových nebo 
energetických záměrů.  

 

 

 

Dle informací dodaných Ministerstvem dopravy je rozložení počtu a data vydání stanoviska 
EIA následující:  

Rok vydání Počet Rok vydání Počet 

2003 1 2010 9 

2004 2 2011 7 

2005 9 2012 4 

2006 5 2013 4 

2007 2 2014 3 

2008 3 2015 6 

2009 6 2016 1 

 

2 Návrh variant řešení 

Ve vazbě na členství ČR v Evropské unii je nutné dodržovat požadavky plynoucí z tohoto 
členství. Proto je nutné transponovat revidovanou směrnici EIA v transpoziční lhůtě se všemi 
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jejími požadavky do právního řádu ČR. Transpozici nelze provést částečně nebo 
netransponovat vůbec, protože by jinak hrozilo zastavení čerpání veškerých dotací z ESIF 
fondů a finanční sankce za nesplnění členské povinnosti. Proto je novela zákona ZPV 
předkládána pouze v jedné aktivní variantě.  

2.1 Varianta 0 

Zachování stávající právní úpravy by znamenalo rozpor s požadavky evropského práva. 

2.2 Varianta 1 
Navrhovaná právní úprava zajišťuje transpozici nových požadavků evropského práva 
do právního řádu ČR, konkrétně do příslušných částí zákona č. 100/2001 Sb. Ačkoli je 
předložený návrh ZPV především transpozičním předpisem k tzv. revidované směrnici EIA 
(tj. ke směrnici EIA ve znění revize směrnice EIA), v důsledku snahy o zjednodušení 
a zkrácení procesu EIA dochází i k dalším potřebným změnám. Jedná se např. o úpravu 
definice navazujícího řízení, reagující na současnou praxi, úpravu stávajícího režimu 
posuzování podlimitních záměrů, úpravu institutu posudku, který by měl sloužit především 
jako podklad pro rozhodování příslušného úřadu, zajišťující odborné a objektivní oponentní 
posouzení dokumentace EIA, nebo změny veřejného projednání, které bude nově možno 
nařídit pouze v případech, kdy bude uplatněno nesouhlasné vyjádření veřejnosti. Za účelem 
posílení kvality dokumentace dále dochází k úpravě podmínek udělování, prodlužování 
a odnímání autorizace pro zpracování dokumentů v oblasti posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zcela zásadních změn pak doznala příloha č. 1 k ZPV, jejíž revize byla přislíbena 
v průběhu projednávání zákona č. 39/2015 Sb.   

Hlavní změny zákona č. 100/2001 Sb. spočívají zejména v: 

• úpravě definice navazujících řízení  
• vypuštění zveřejňování posudku EIA  
• zajištění aktuálnosti stanoviska EIA v povolovacích řízeních 
• úpravě podmínek pro udělování, prodlužování a odnímání autorizací  
• možnost uložení opatření k monitoringu významných negativních vlivů 
• zavedení posuzování vlivů klimatických změn a přírodních katastrof  
• zpřesnění pojmů a zjednodušení procesu strategického posuzování 
• kompletní aktualizaci a zjednodušení přílohy č. 1 zákona, která definuje rozsah 

posuzovaných záměrů, včetně úpravy posuzování podlimitních záměrů 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Stávající znění zákona č. 100/2001 Sb., kterého bylo dosaženo především přijetím zákona 
č. 39/2015 Sb. (tzv. infringementová novela), lze považovat za souladné s požadavky 
směrnice EIA (směrnice 2011/92/EU). Revizí směrnice EIA (směrnicí 2014/52/EU), kterou je 
nutno transponovat do 16. 5. 2017, však došlo k rozšíření požadavků platné směrnice EIA 
o další povinnosti, které tedy dosud nejsou obsaženy ve vnitrostátní právní úpravě a které je 
nezbytné do zákona č. 100/2001 Sb. promítnout ve stanovené lhůtě. Jinak se Česká 

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



 

8 
 

republika vystavuje posunutí řízení porušení smlouvy o fungování EU do stádia 
odůvodněného stanoviska a s tím případně spojené soudní řízení a zastavení financování 
veškerých českých projektů z evropských fondů v rámci období 2014 – 2020. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě zachování stávajícího znění zákona č. 100/2001 Sb. dojde dnem 16. 5. 2017 
k přímému rozporu české právní úpravy s požadavky evropského práva. Česká republika se 
tak vystaví riziku udělení sankcí a zastavení financování projektů z evropských strukturálních 
fondů EU ze strany Evropské komise (viz výše). 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zákon se podnikatelského prostředí dotýká v případě, že ten, kdo hodlá provést záměr, je 
podnikatelský subjekt.  

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Současný zákon definuje jako jeden ze subjektů příslušný úřad, který je orgánem kraje 
v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr, nebo pro 
jehož územně správní obvod je zpracována koncepce. Z tohoto hlediska se zákon dotýká 
i územně samosprávných celků. 

  

Dopady na životní prostředí 

V současném zákoně existuje prostor pro posílení ochrany životního prostředí v souladu 
s požadavky revidované směrnice EIA.  

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Návrh zákona nepředpokládá dopad na státní rozpočet, protože v celkovém součtu 
navrhovaných změn nedojde k navýšení administrativní zátěže, spíše dojde k mírnému 
snížení administrativní zátěže. 
 
Na straně MŽP dojde k určitému navýšení administrativní zátěže (prodlužování platnosti 
stanoviska EIA dle § 9a odst. 4 ZPV a na základě přechodných ustanovení k zejména 
infrastrukturním stavbám, které mají zásadní význam pro rozvoj silniční sítě v ČR), které 
však bude kompenzováno snížením administrativní zátěže v jiných oblastech, a to 
v souvislosti:  

- se snížením počtu prováděných zjišťovacích řízení, resp. celých procesů EIA, a to díky 
navýšení některých limitů a převodu vybraných záměrů z kategorie I do kategorie II v příloze 
č. 1 k ZPV 
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- s přesunem vybraných záměrů uvedených v příloze č. 1 k ZPV do kompetence krajských 
úřadů,  

Převod vybraných povinností do kompetence krajských úřadů nebude ale znamenat 
navýšení administrativní zátěže krajských úřadů, jelikož úpravou dikce zákona se 
předpokládá výrazné snížení počtu podlimitních záměrů, omezení počtu záměrů v souvislosti 
se zrušením posuzování vybraných záměrů, zvýšením limitních hodnot, přesun záměrů 
z kategorie I do kategorie II a zavedení spodních limitních hodnot. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Návrh zákona může mít dopad na podnikatelské subjekty jako oznamovatele, kteří 
předkládají oznámení záměru příslušnému úřadu. Předpokládáme zejména přínos pro 
oznamovatele, a to z několika důvodů. Předně se bude jednat o snížení administrativní 
a finanční zátěže spojené s vypracováním oznámení podlimitních záměrů, jež nebude 
nadále nutno zpracovávat pro každý podlimitní záměr, nýbrž pouze pro ty podlimitní záměry, 
jež naplní stanovená kritéria (viz nové znění § 4 odst. 1 písm. d) ZPV). Přesné počty záměrů, 
kterých se to bude týkat, není možné stanovit s ohledem na skutečnost, že nelze predikovat 
záměry jednotlivých oznamovatelů. Po provedené analýze v Informačním systému EIA by se 
mělo jednat o úbytek v řádu stovek podlimitních záměrů za rok po celé ČR. 

Rovněž dojde k přesunu některých záměrů z kategorie I do kategorie II přílohy č. 1 k ZPV, 
čímž dojde k finanční i časové úspoře oznamovatelů (nebude obligatorní provedení celého 
procesu EIA), tj. bude vyžadováno pouze provedení zjišťovacího řízení. 

V případě záměrů podléhajících procesu EIA dojde k urychlení povolovacího procesu již ve 
fázi procesu EIA, a to zejména v důsledku úpravy institutu posudku, kde dochází k zavedení 
možnosti stanovení kratších lhůt pro jeho zpracování a případnému znovupředložení (viz § 9 
odst. 3 a 7 ZPV) a k vypuštění možnosti vyjadřovat se k posudku (viz zrušení § 9 odst. 8 až 
10 ZPV, což představuje časovou úsporu nejméně 30 dní oproti stávajícímu stavu). Rovněž 
nemožnost přihlédnout k opožděně podaným vyjádřením k oznámení a dokumentaci EIA 
přispěje k urychlení procesu EIA (viz navržené znění § 6 odst. 7 a § 8 odst. 3 ZPV).  

Dalším přínosem bude urychlení povolovacího procesu ve fázi navazujících řízení, jednak 
v důsledku úpravy definice navazujících řízení (viz § 3 písm. g) ZPV) a souvisejícímu 
omezení rozsahu navazujících řízení, a jednak v důsledku úpravy závazného stanoviska 
k ověření změn záměru, tzv. coherence stamp (viz nové znění § 9a odst. 6 ZPV), neboť 
oproti současnému stavu, kdy je oznamovatel povinen předložit podklady pro vydání 
coherence stamp nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, dle 
navrhovaného znění bude možno předložit podklady pro vydání coherence stamp 
i bezprostředně před zahájením navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti 
o zahájení navazujícího řízení s tím, že lhůta, ve které lze žádat, se výhodně pro 
oznamovatele zvyšuje na 90 dní. Pokud dojde ke změnám záměru, avšak nikoli takovým, 
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, a bude vydáno souhlasné 
závazné stanovisko, umožní zákon nově modifikovat podmínky stanoviska EIA, které se 
v důsledku změn záměru staly neaplikovatelnými nebo bezpředmětnými, čímž dojde 
k významné časové úspoře, neboť nebude potřeba vést mnohdy časově i administrativně 
náročné dohodovací řízení podle § 136 odst. 6 správního řádu.  

Určité navýšení administrativní a finanční zátěže u podnikatelských subjektů může být 
způsobeno rozšířením požadavků na oznámení a dokumentaci EIA (nelze předjímat, nakolik 
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se tyto změny odrazí ve výši ceny za jejich zpracování autorizovanými osobami, lze však 
předpokládat, že k zásadnímu navýšení ceny nedojde, neboť se nejedná o zásadní rozšíření 
obsahu uvedených dokumentů), a dále zpřísněním pravidel pro aktualizaci (tj. prodlužování 
platnosti) závazných stanovisek EIA. Přesné výpočty nelze uvést, protože nelze predikovat 
počty záměrů se stanoviskem EIA, které ještě nebyly povoleny, resp. zrealizovány. V případě 
Ministerstva dopravy se jedná o 62 dopravních záměrů.  

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Zásadní snížení administrativní zátěže na straně orgánů kraje jako příslušných úřadů 
znamená úprava režimu posuzování podlimitních záměrů (viz § 4 odst. 1 písm. d) ZPV). 
Nově nebude nutno zpracovávat oznámení podlimitního záměru pro každý podlimitní záměr, 
nýbrž pouze pro ty podlimitní záměry, jež naplní stanovená kritéria, v důsledku čehož budou 
orgány kraje vydávat podstatně menší počet sdělení k podlimitnímu záměru dle § 6 odst. 3 
ZPV. 

Na základě nového znění § 4 odst. 1 písm. d) ZPV budou posouzení podléhat pouze ty 
podlimitní záměry a jejich změny, u kterých budou naplněna nově stanovená kritéria 
a prahové hodnoty. Příslušný úřad se tak bude zabývat pouze těmi podlimitními záměry, 
které naplní stanovená kritéria; ostatními podlimitními záměry, tedy těmi, které nenaplní 
stanovená kritéria a prahové hodnoty, se nebude příslušný úřad zabývat vůbec. Z níže 
uvedených dat vyplývá, že touto úpravou dojde ke značnému snížení administrativní zátěže 
orgánů krajů. Spolu s tímto dochází k navýšení limitů u záměrů s nejvyšší frekventovaností, 
čímž se docílí snížení počtu jak podlimitních záměrů, tak zjišťovacích řízení. Dále je na 
orgány krajů přeneseno vedení vybraných záměrů z působnosti MŽP. Na základě 
statistických dat z Informačního systému EIA (jak je uvedeno níže) nedojde v celkovém 
součtu k navýšení administrativní zátěže, spíše k jejímu snížení.  

Příslušný úřad jako orgán kraje v přenesené působnosti v návrhu zákona podle § 6 
k vyjádřením zaslaným po lhůtě 30 dnů nepřihlíží. Tato změna přispěje ke zrychlení 
povolovacího procesu. Další snížení administrativní náročnosti znamená pro orgány kraje 
v přenesené působnosti i odpadnutí povinnosti zasílat kopii oznámení ministerstvu (viz § 6 
odst. 6 ZPV).  

Na základě úprav § 23 odst. 3 ZPV lze předpokládat mírné navýšení administrativní zátěže 
na straně orgánů kraje jako příslušných úřadů, ale nejedná se o novou zákonnou povinnost, 
kterou však mohou (s ohledem na snížení administrativní zátěže v jiných oblastech) 
vykonávat v rámci svojí dosavadní činnosti, jedná se pouze o upřesnění kompetencí. 
Návrhem zákona všeobecně dochází k urychlení procesů EIA, snížení počtu vedených 
procesů EIA, zjišťovacích řízení a podlimitních záměrů. Hlavním přínosem jsou taktéž změny 
předcházející zbytečnému protahování procesů (nemožnost přihlížet k opožděně podaným 
vyjádřením atd.). 

Ačkoli tedy v důsledku změn ZPV navržených ve Variantě 1 dojde v některých oblastech 
k mírnému navýšení administrativní zátěže (přesun některých záměrů uvedených v příloze 
č. 1 k ZPV do kompetence krajských úřadů,), bude toto navýšení kompenzováno  snížením 
administrativní zátěže v jiných oblastech (výrazné omezení posuzování podlimitních záměrů, 
zkrácení postupů vedených dle ZPV). Ke změně celkové administrativní zátěže by tak podle 
odborných odhadů MŽP, nemělo dojít. Důvodem této premise je skutečnost, že jsou rovněž 
navýšeny limity u některých bodů přílohy č. 1 k ZPV, čímž dojde ke snížení počtu 
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zjišťovacích řízení, tj. snížení administrativní zátěže. Konkrétně lze uvést příklad, kdy 
stávající skladování nebezpečných látek podléhalo zjišťovacímu řízení od 1 tuny (stávající 
bod 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k ZPV; nově je navržen limit 200 tun (bod 86 přílohy č. 1 
k ZPV). 

Charakteristika snížení administrativní zátěže, kterou můžeme očekávat, je uvedena 
v následujících bodech. 

 

Přechod kategorie I do kategorie II 

Vybrané záměry uvedené v tabulce byly přesunuty z kategorie I do kategorie II, což 
znamená, že u těchto záměrů nebude nutné vést obligatorně proces EIA a dojde tak 
ke snížení administrativní zátěže krajských úřadů. 

Tabulka 1: Přechod záměrů z kategorie I do kategorie II (Zdroj: MŽP) 

Návrh Aktuální znění  
17 I/4.2 Zařízení k výrobě surového železa 
23 I/4.1 Povrchová úprava látek 
34 I/7.8  Výroba chemických látek 
36 I/7.6 Výroba výbušin 
37 I/6.1 Výroba cementu 
58 I/1.8 VŽP 
83 I/2.4  Úprava uhlí 
95 I/1.1, II/1.1 Zalesňování a odlesňování  

 

Počty záměrů, kterých by se přechod z kategorie I do kategorie II mohl týkat, jsou uvedeny 
níže, za období 2010 - 2015. Za toto období se jednalo celkově o 28 záměrů. Změnou by 
mělo dojít ke snížení počtu prováděných procesů EIA a tedy i snížení administrativní zátěže 
a finanční úspory pro oznamovatele, neboť lze předpokládat, že část těchto záměrů nebude 
procesu EIA podléhat (zatímco záměry uvedené v kategorii I podléhají procesu EIA povinně, 
u záměrů uvedených v kategorii II je nejprve provedeno zjišťovací řízení za účelem 
rozhodnout, zda záměr bude procesu EIA podléhat či nikoli). 
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Tabulka 2: Počet záměrů výše uvedených bodů navržených pro přechod z kategorie I do 
kategorie II za období 2010 - 2015 (Zdroj: MŽP) 

 
Dále došlo v zákonu k uvedení limitů v kategorii I do souladu se směrnicí EIA, což je 
uvedeno v následující tabulce níže, kde je uvedeno aktuální znění i předkládaný návrh. Ve 
všech uvedených případech dochází k navýšení limitní hodnoty, a to jak v kategorii I, tak 
v kategorii II. Tato změna přinese úsporu administrativní zátěže příslušného úřadu i finanční 
úsporu pro oznamovatele. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
zařazení I/4.2
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 3 2 1 2 3
Stanovisko 1 2 2 0 0 0
Celkem 1 5 4 1 2 3 16
neuzavřené záměry 0 0 0 1 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení I/4.1
Nepodléhá dalšímu posuzování 3 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 0 0 0 0 0 3
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení I/7.8
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení I/7.6
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 1 0 0 1
Stanovisko 1 0 0 2 0 1
Celkem 1 0 1 2 0 2 6
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení I/6.1
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 1
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 1 1
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 1 0
zařazení I/1.8
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení I/2.4
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení I/1.1
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 1 1 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 1 1 0 0 0 2
neuzavřené záměry 0 2 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 1 0 1 0 0
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Tabulka 3: Uvedení limitů do souladu se směrnicí (Zdroj: MŽP) 

Návrh Aktuální znění  

4 I/3.1 a II/3.1 Výroba energie (z 200 MW na 300 MW) 
63 I/1.5 a II/1.9 ČOV (ze 100 tis. EO na 150 tis EO) 
66 I/3.7 Produktovody (z 20 km na 40 km) 

77 
I/2.1 

Těžba ropy (z 50 t/den ropy na 500 t/den a z 
50 tis. m3/den na 500 tis. m3/den zemního 

plynu) 

86 
I/7.7, II/10.4, II/7.4, 

II/7,5 

Skladování ropy (ze 100 tis. t na 200 tis. t) a 
skladování nebezpečných látek (z 1 t na 200 

t) 
 

Navýšení limitů, zavedení spodního limitu 

Změny spočívající v navýšení spodních limitů nebo zavedení spodních limitů u záměrů, 
u kterých dosud nebyl žádný spodní limit zaveden, povedou ke snížení administrativní 
zátěže příslušných úřadů, a to snížením počtu provedených procesů EIA a zjišťovacích 
řízení, a zároveň ke snížení nákladů oznamovatelů. Celkové snížení zátěže, kterou přinesou 
uvedené změny, nelze odhadnout, protože záměry jsou odlišného charakteru 
a nedisponujeme daty, které bychom mohli použít pro odhad snížení administrativní zátěže 
dotčených subjektů, především krajských úřadů. Můžeme ale přiblížit, kolik řízení se konalo 
v 6letém období od roku 2010 do roku 2015. 

Tabulka 4: Navýšení limitu/ zavedení spodního limitu (Zdroj: MŽP) 

Návrh Aktuální znění 
 

7 II/3.2 
Větrné elektrárny (omezeno, jen výškou stožáru 

z 35 m na 50 m) 
14 II/2.11 Hlubinné vrty (spodní limit hloubky 200m) 
42 II/7.1 Polymery (ze 100 t na 1 000 t) 
45 II/9.2 Železnice (spodní limit 2 km) 
48 I/9.4, II/9.1 Pozemní komunikace (spodní limit 2 km) 
49 II/9.1 Pozemní komunikace (spodní limit 2 km) 
55 II/10.1 N Odpady (250 t) 
56 II/10.1 O Odpady (2 500 t) 

86 
I/7.7, II/10.4, II/7.4, 

II/7,5 
Skladování chemických látek (200 t, bez 

čerpacích stanic) 

95 I/1.1, II/1.1 
Zalesňování a odlesňování (z 5 ha na 10 ha 

spodní limit) 
99 II/8.8 Mléko (z 50 tis hl na 200 tis hl) 

100 II/8.2, II/8.4 
Pivovary (ze 100 tis hl na 200 tis hl) a lihovary 

(z 5 tis. hl na 100 tis. hl)  

115 II/8.9 
Rekreační přístavy pro jachty a lodě (zaveden 

spodní limit výtlaku 1t nebo 25 plavidel) 

116 II/10.11, II/10.8 Rekreační a sportovní areály (kapacita lůžek)  
117 II/10.12 Kempy (z 50 ubytovaných na 100 ubytovaných) 
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Tabulka 5: Maximální počet řízení, která se vedla v období 2010 - 2015 (Zdroj: MŽP) 

 
Nejvíc se navýšení limitů dotkne záměrů, které lze zařadit do bodu skladování nebezpečných 
látek (kam se dříve řadily i čerpací stanice). Snížení administrativní zátěže díky navýšení 
limitu je podle výše uvedené tabulky č. 5 v řádech desítek záměrů ročně. Zároveň dochází 
k zavedení spodních limitů u záměrů zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání 
odpadů u kategorie II, čímž dochází k omezení administrativní zátěže příslušného úřadu. 

Zrušení předmětu úpravy 

Zákon přinese i změnu v podobě zrušení následujících předmětů posuzování, čím se opět 
sníží administrativní zátěž příslušných úřadů. Podle ZPV (tj. ani zjišťovacímu řízení, ani 
procesu EIA) nově nebudou nově podléhat následující záměry:  

Tabulka 6: Zrušení předmětu úpravy (Zdroj: MŽP) 

Návrh Aktuální znění 

II/3.6(částečně) Podzemní vedení 
II/5.3 Výroba nábytku 
II/5.1 Impregnace dřeva 
II/8.5 Drožďárny 
II/5.6 Polygrafické provozy 
II/2.9 Budování podzemních prostor 

 

Počet záměrů, kterých se dotkne zrušení předmětu úpravy, jsou uvedeny v následující 
tabulce. Za období 2010 - 2015  se jednalo cca o 60 záměrů. 

Návrh Původní znění Kompetence Počet řízení 2010 - 2015
7 II/3.2 KÚ 54
14 II/2.11 KÚ 0
42 II/7.1 MŽP 200
45 II/9.2 KÚ 65
46 II/9.3 KÚ 8
48 I/9.4, MŽP 3
48  II/9.1 KÚ 196
49 II/9.1 KÚ 196
55 II/10.1 KÚ 487
56 II/10.1 KÚ 487
86 I/7.7 MŽP 0
86 II/10.4 KÚ 740
86 II/7.4 MŽP 2
86  II/7.5 KÚ 10
95 I/1.1, KÚ 2
95 II/1.1 KÚ 4
99 II/8.8 KÚ 3
100 II/8.2, KÚ 2
100 II/8.4 KÚ 5
116 II/10.8 KÚ 87
116 II/10.11 KÚ 25
117 II/10.12 KÚ 5
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Tabulka 7: Počet záměrů dotýkajících se zrušení předmětu úpravy (Zdroj: MŽP) 

 
 

Vzhledem ke změně příslušnosti posuzování záměrů dojde též k zatížení krajských úřadů 
záměry, které byly původně posuzovány na úrovni MŽP. Za období od roku 2010 by se do 
loňského roku jednalo o počet 46 záměrů kategorie I a cca 29 záměrů kategorie II. 
K záměrům z kategorie II se řadí bod č. 22 a č. 23, u kterých oproti stávající úpravě dochází 
k úpravě. Před novelou byly tyto body spojené v jeden a posuzovaly se vlivy jak používání 
organických rozpouštědel, tak vodou ředitelných látek. Dle navrhované úpravy však dojde 
k upřesnění limitní hodnoty a zároveň k upuštění posuzování vybraných záměrů, a to 
konkrétně záměrů zařízení povrchové úpravy látek používajících vodou ředitelné látky. Tímto 
se docílí snížení administrativní zátěže příslušného úřadu i oznamovatelů. Krajské úřady ale 
mohou tuto agendu vykonávat bez potřeby navýšení finančních příspěvků z důvodu 
zachování aktuálního stavu celkové administrativní zátěže (navýšení administrativní zátěže 
bude kompenzováno snížením administrativní zátěže v jiných oblastech).  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
zařazení II/3.6 (částečně)
Nepodléhá dalšímu posuzování 8 2 1 1 3 3
Stanovisko 1 2 1 1 1 0
Celkem 9 4 2 2 4 3 24
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 1
ukončeno z jiných důvodů 1 0 0 0 0 0
zařazení II/5.3
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 2 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 2 0 0 2
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení II/5.1
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení II/5.6
Nepodléhá dalšímu posuzování 4 9 6 5 6 4
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 4 9 6 5 6 4 34
neuzavřené záměry 0 0 0 1 0 0
ukončeno z jiných důvodů 6 0 1 0 0 0
zařazení II/2.9
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 0 0 0 0 0
zařazení II/8.5
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
neuzavřené záměry 0 0 0 0 0 0
ukončeno z jiných důvodů 0 1 0 0 0 0
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Tabulka 8: Počet záměrů, které připadnou KÚ (Zdroj: MŽP) 

 
 

Na základě názoru dotčených krajských úřadů je navýšení administrativní zátěže 
odhadováno cca o 0,3 pracovníka na KÚ na změnu agendy související s přílohou č. 1 ZPV 
(maximálně však do 0,42 pracovníka). Při této variantě by náklady na jeden KÚ činily cca 
180 tis. Kč, co je ale nejvyšší možné navýšení související se změnou agendy přílohy č. 1 
k ZPV. Přesto, že krajské úřady odhadují zvýšení administrativní zátěže se změnou tohoto 
zákona, není do této úvahy započítáno navýšení limitů, převedení některých záměrů do 
kategorie II přílohy č. 1 k ZPV a především výrazné omezení množství podlimitních záměrů. 
Proto MŽP dochází k opačnému názoru, a to, že administrativní zátěž zůstane stejná, 
případně dojde dokonce i k jejímu snížení.   

Dopady na KÚ v rámci agendy SEA jsou pouze v důsledku úprav § 21 ZPV. Mírné navýšení 
administrativní zátěže (v řádu jednotek procesů SEA ročně) bude implikováno na úrovni 
krajských úřadů, které převezmou část agendy, která je dosud v působnosti MŽP. Toto velice 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
zařazení I/4.4
Nepodléhá dalšímu posuzování 2 1 4 3 4 2
Stanovisko 1 2 6 5 4 6
Celkem 3 3 10 8 8 8 40
zařazení I/7.5
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 1 1 0
Celkem 0 0 0 1 1 0 2
zařazení I/7.8
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
zařazení I/6.1
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 1
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 1 1
zařazení I/1.3
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 1
Celkem 0 0 0 0 0 1 1
zařazení I/1.2
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
zařazení I/5.1
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 1 0 0 0
Stanovisko 0 1 0 0 0 0
Celkem 0 1 1 0 0 0 2
zařazení I/11.2
Nepodléhá dalšímu posuzování 0 0 0 0 0 0
Stanovisko 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 46
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mírné navýšení agendy nicméně bude vykompenzováno snížením zátěže v oblasti EIA 
popsané výše. K celkovému navýšení zátěže KÚ tudíž nedojde.   

Dopady na veřejnost 

Veřejnost bude podle § 14 odst. 2 a 5 ZPV oprávněna zaslat ministerstvu písemné vyjádření 
k oznámení záměru, jenž je navržen mimo území ČR, do 30 dnů ode dne zveřejnění 
informace o tomto oznámení. Obdobná úprava se navrhuje i v případě dokumentace EIA 
k záměru, jenž je navržen mimo území ČR. Veřejnost tak bude mít k dispozici o 15 dnů více 
na vyjádření než ve Variantě 0.  

Odpadá možnost veřejnosti zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření k posudku ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm (viz § 9). Tato změna ale opět slouží 
k urychlení a zkrácení procesu EIA o 30 dnů. Naopak dochází k prodloužení lhůty pro 
vyjadřování veřejnosti k oznámení záměru o 10 dnů na úkor lhůty pro příslušný úřad (celková 
lhůta pro zjišťovací řízení se nemění; nyní 20 dnů pro veřejnost + 25 dnů pro příslušný úřad, 
nově 30 dnů pro veřejnost + 15 dnů pro příslušný úřad). 

Dopady na životní prostředí 

K posílení ochrany životního prostředí dojde v důsledku rozšíření, upřesnění a doplnění 
náležitostí dokumentace EIA (viz příloha č. 4 k ZPV), kterou oznamovatel předkládá 
příslušnému úřadu v procesu EIA, a dále v důsledku zpřísnění podmínek pro prodlužování 
autorizace ke zpracování dokumentů pořizovaných v procesu EIA (dokumentace EIA, 
posudek).  

 

Dopady přechodných ustanovení 

Ad přechodné ustanovení č. 1: 

Přechodné ustanovení umožňuje dokončit již zahájené procesy EIA dle stávající právní 
úpravy a nemá tak negativní dopady na podnikatelské prostření ani příslušné úřady. Jedná 
se o případy, kdy již uplynula lhůta pro vrácení dokumentace, a lze tedy předpokládat, že 
proces EIA bude v dohledné době dokončen. Určité riziko však může být spojeno s délkou 
povolovacího procesu u záměrů, které jsou financovány z fondů EU (nelze vyloučit, že po 
uplynutí několika let bude Evropská komise považovat stanovisko EIA vydané na základě 
dokumentace EIA, která ještě nesplňovala požadavky revidované směrnice EIA, za 
nedostatečný podklad v povolovacím řízení a bude požadovat opakování procesu EIA). 

Ad přechodné ustanovení č. 2: 

Přechodné ustanovení požaduje dokončit zahájené procesy EIA dle nové právní úpravy tak, 
aby stanoviska EIA v nich vydaná naplňovala požadavky revidované směrnice EIA. Cílem je 
zajistit soulad s požadavky revidované směrnice EIA a předejít situaci, kdy budou ještě za 
několik let procesy EIA vedeny dle „staré“ právní úpravy (v případě vrácení dokumentace 
k přepracování nestanovuje stávající právní úprava žádnou lhůtu a v praxi často uběhne 
i několik let, než je dokumentace znovu předložena). Výhodou takto navrženého řešení je 
i aktuální zařazení záměru dle nové přílohy č. 1 k ZPV, které však nezpůsobí změnu 
příslušného úřadu, neboť přechodné ustanovení výslovně stanoví, že příslušný úřad se 
nemění. V praxi bude aplikace tohoto přechodného ustanovení znamenat pouze určité 
navýšení administrativní zátěže jak na straně příslušných úřadů, které zpravidla budou 
nuceny vracet dokumentace EIA k přepracování nebo doplnění tak, aby splňovaly nové 
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požadavky ZPV, tak na straně podnikatelských subjektů, které budou přepracování 
dokumentace EIA zajištovat. Za účelem minimalizace těchto dopadů bude MŽP již před 
nabytím účinnosti novely metodicky vést autorizované osoby ke zpracování dokumentací EIA 
již odpovídajících novým požadavkům ZPV. Pokud by měla být stanoviska EIA i po uplynutí 
mnoha let po účinnosti nabyté této novely vydávána v procesech EIA vedených podle již 
neaktuální úpravy, znamenalo by to jednak 

a) vysoké riziko vedení infringementových řízení, které by ve svém důsledku vedly 
k daleko závažnějším dopadům na podnikatelské prostředí (viz dopady varianty 0). 

b) paralelní vedení procesů EIA dle „nové“ a „staré“ právní úpravy, a to ještě mnoho let 
po nabytí účinnosti transpoziční novely (např. z důvodu znovupředložení vrácené 
dokumentace EIA až po několika letech) se všemi jejich odchylkami (u procesů EIA 
vedených dle „staré“ právní úpravy by tak i v daleké budoucnosti docházelo k  
samostatnému zveřejňování posudku a vyjadřování se k němu, ve vyúčtování 
nákladů za posudek by nebyla možnost přímého započítání sankcí atd.),  

Ad přechodné ustanovení č. 3: 

Přechodné ustanovení umožňuje ukončení tzv. spících záměrů, tj. záměrů, u kterých byla 
dokumentace EIA vrácena k přepracování před více jak 3 lety, avšak k jejímu 
znovupředložení již nedošlo (často z důvodu zániku oznamovatele nebo upuštění od 
realizace záměru). Bez výslovného vyjádření oznamovatele (které již nelze často opatřit) 
nemá příslušný úřad možnost posuzování ukončit. Ukončení procesů EIA v těchto případech 
tak povede ke snížení administrativní zátěže na straně příslušných úřadů, které již nebudou 
povinny evidovat takto „spící“ procesy EIA. Přechodné ustanovení zároveň nemá žádný 
dopad na podnikatelské subjekty, neboť v případě, že oznamovatel myšlenku realizace 
záměru neopustil, lze dokumentaci EIA předložit dle nových ustanovení ZPV a nadále 
pokračovat v přípravě záměru.  

Ad přechodné ustanovení č. 4: 

Zjišťovací řízení budou dokončena dle nové právní úpravy z obdobných důvodů jako 
v případě přechodného ustanovení č. 2. 

Předkladatel uvažoval i opačné řešení, tj. dokončení zjišťovacích řízení dle stávající právní 
úpravy, které však v porovnání s navrženou úpravou nemohlo obstát, a to z následujících 
důvodů: 

1) Odlišné zařazení záměru: celá řada záměrů má nově 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 (záměr kategorie I), který nově 
podléhá pouze zjišťovacímu řízení (záměr kategorie II), 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 
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. 
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4) Stejně jako v případě přechodného ustanovení č. 2 lze předpokládat určité navýšení 
administrativní zátěže jak na straně příslušných úřadů, tak podnikatelských subjektů, 
které by však mělo být minimalizováno zpracováním oznámení již splňujících nové 
požadavky ZPV.  
 

Ad přechodné ustanovení č. 5: 

S aplikací přechodného ustanovení, kterým dojde ke sjednocení s novou právní úpravou § 8 
odst. 5 ZPV, jsou spojeny obdobné důsledky jako v případě přechodného ustanovení č. 3. 

Ad přechodná ustanovení č. 6 až č. 8 

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 která 
jsou i po více jak 15 letech předkládána do navazujících řízení, což je v rozporu s požadavky 
směrnice EIA, resp. revidované směrnice EIA.  Nežádoucí stav obdobný situaci ohledně 
stanovisek EIA vydaných dle zákona č. 244/1992 Sb. by mohl být způsoben tím, že podle 
současné právní úpravy je sice stanovena omezená doba platnosti stanoviska EIA, avšak 
v okamžiku zahájení navazujícího řízení se doba platnosti přerušuje a stanovisko EIA tak 
zůstává nadále platné. Nově navržená právní úprava nadále neumožňuje takové přerušení 
doby platnosti stanoviska. Při aplikaci přechodných ustanovení tedy nedojde k tomu, aby 
některá skupina stanovisek EIA měla neomezenou platnost. Blíže k této problematice 
v kapitole 1.6.  

Ad přechodné ustanovení č. 9: 

Přechodné ustanovení umožňuje autorizované osobě, která nedosahuje nově stanoveného 
stupně vzdělání, pokračovat v činnosti. Úprava nemá žádné negativní dopady. 

Ad přechodné ustanovení č. 10: 

Stávající právní úprava umožňuje prodloužit platnost autorizace na dalších 5 let v předstihu. 
Například autorizovaná osoba, která má platnou autorizaci platnou od roku 2012 do roku 
2017, teoreticky může o prodloužení této platnosti požádat již např. v roce 2014 a tato jí 
následně musí být (již v roce 2014) prodloužena na období 2017 – 2022. Toto po přijetí 
navržené úpravy nebude již možné a přechodné ustanovení spíše cílí na případy, kdy by 
některá autorizovaná osoba chtěla této možnosti ještě před nabytím účinnosti nové úpravy 
zneužít.  
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 9: Porovnání nákladů a přínosů 

 

  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

přímý rozpor české 
právní úpravy 
s požadavky 
evropského práva

*****

delší povolovací proces 
ve fázi navazujících 
řízení

* až *****

delší povolovací proces 
úřadů

* až *****

kratší čas pro veřejnost 
k uplatnění připomínek 
k oznámení 

* až *****

prostor pro posílení 
ochrany ŽP

* až *****

snížení administrativní 
a finanční zátěže 
spojené s vypracováním 
oznámení podlimitních 
záměrů

* až *****

možná administrativní a 
finanční zátěže u 
podnikatelských 
subjektů může být 
způsobeno rozšířením 
požadavků na oznámení 
a dokumentaci EIA

* až *****

urychlení povolovacího 
procesu ve fázi 
navazujících řízení

* až *****

možné snížení 
administrativní zátěže  
při posuzování 
podlimitních záměrů 

**

delší čas pro veřejnost k 
uplatnění připomínek k 
oznámení 

* až *****

posílení ochrany ŽP * až *****

Dopady na státní rozpočet 

Varianta 0 současný stav

Dopady na veřejnost

Životní prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat předpokládané dopady z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo 
nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze 
zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované 
změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****).

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Podnikatelské prostředí

Varianta 1 novela zákona

Dopady na veřejnost

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
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4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, která zajistí soulad české právní úpravy s požadavky 
evropského práva. Varianta 1 nepředstavuje výrazné navýšení administrativní zátěže 
a znamená pozitivní vliv na životní prostředí a urychlení procesů EIA. Naproti tomu Varianta 
0 představuje přímý rozpor české právní úpravy s požadavky evropského práva, který 
nastane dnem 16. 5. 2017. Česká republika se tak vystaví riziku udělení sankcí a zastavení 
financování projektů z evropských strukturálních fondů EU ze strany Evropské komise.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je Ministerstvo životního 
prostředí, které vystupuje v pozici ústředního správního úřadu v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí a gestora směrnice EIA. Některé z navrhovaných úprav se dotýkají 
rovněž kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj, do jehož působnosti spadá stavební zákon 
a metodické řízení stavebních úřadů, resp. další rezorty, do jejichž gesce náleží speciální 
stavební úřady (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
zemědělství). 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti a pro zhodnocení pokroku při 
dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro 
shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od 
dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým 
objemem podnětů a navrhovaných změn. 

7 Konzultace a zdroje dat 
Konečná podoba materiálu byla vypracována MŽP, odborem posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence, ve spolupráci s odborem legislativním a oddělením 
infringementu. V potaz byly vzaty materiály vypracované Evropskou komisí sloužící jako 
vodítko k transpozici revidované směrnice EIA (např. návrhy Checklistu k transpozici 
revidované směrnice EIA a Pokynů ohledně stanovení koordinovaných nebo společných 
postupů podle čl. 2 odst. 3 revidované směrnice EIA, které se v současné době stále 
nacházejí ve fázi přípravy) a rovněž požadavky Evropské komise vznesené v rámci 
infringementového řízení. Dále byl materiál konzultován s Ministerstvem dopravy, 
jednotlivými kraji a subjekty v rámci rozporových jednání. 

 

1. Mgr. Eliška Dvorská, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
Ministerstvo životního prostředí 
2. Ing. Zuzana Balušková, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Ministerstvo životního prostředí  
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3. Ing. Petr Slezák, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
oddělení metodiky a projektové EIA, Ministerstvo životního prostředí  

4. Mgr. Lukáš Záruba, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
oddělení SEA, Ministerstvo životního prostředí  

5. Ing. Milan Muzikář, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení 
mezistátní EIA, Ministerstvo životního prostředí 

6. Ing. Petra Zoubková, Oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA, Krajský úřad Jihočeského kraje 

7. Ing. Marie Beranová, oddělení posuzování vlivů na ŽP, Magistrát hlavního města Prahy 

8. Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

9. Ing. Lubomír Felcman, vedoucí oddělení integrované prevence, Krajský úřad Pardubického kraje 

10. Richard Veselý, Odbor životního prostředí a zemědělství, Vedoucí oddělení EIA, IPPC a technické 
ochrany životního prostředí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

11. Mgr. Jaroslav Nálevka, vedoucí oddělení IPPC a EIA, Odbor životního prostředí, Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

12. Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Praha: Ministerstvo vnitra České 
republiky, 2007. 17 s. 
 

8 Seznam použitých zkratek 

EIA posuzování vlivů záměru na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) 

EU Evropská unie 

EK Evropská komise 

MŽP Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo) 

KÚ krajský úřad 

Metodika MPO Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů 

Metodika MV Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

Směrnice EIA 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí  

Revize směrnice EIA 
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 

SZ 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů 

ZPV 

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 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Alica Tóthová 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: alica.tothova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 642 
 

Ing. Zuzana Balušková 
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: zuzana.baluskova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 646 
 

Ing. Milan Muzikář 
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: milan.muzikar@mzp.cz 
tel: +420 267 122 802 
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