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V A R I A N T A  1 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ... 2016, 

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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

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 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. 
a zákona č. 268/2015 Sb., se mění takto: 

1. V § 4 odstavec 2 zní: 

„(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není 
záměr, popřípadě jeho část, 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 nepříznivě ovlivnit.“. 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

CELEX 32014L0052 

2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Vláda může ve výjimečném odůvodněném případě rozhodnout, pokud je naplněn 
účel tohoto zákona, že předmětem posuzování není záměr, jehož účel by mohl být 
posuzováním nepříznivě ovlivněn. Součástí návrhu na postup podle věty první je 
vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí. U záměru vyloučeného podle věty 
první je vláda povinna 
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a) zajistit provedení posuzování v rozsahu, který je 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 
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.“. 

CELEX 32011L0092  

CELEX 32014L0052 

3. V § 23 se odstavec 7 zrušuje.  
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.  
 

Čl. II 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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„(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není 
záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo 
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„(3) Vláda může ve výjimečném odůvodněném případě rozhodnout, pokud je naplněn 
účel tohoto zákona, že předmětem posuzování není záměr, jehož účel by mohl být 
posuzováním nepříznivě ovlivněn. Součástí návrhu na postup podle věty první je 
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a) zajistit provedení posuzování v rozsahu, který je 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 
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.“. 

CELEX 32011L0092 

CELEX 32014L0052 

3. V § 23 se odstavec 7 zrušuje.  
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.  
 

4. V § 23 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:  

„(11) U stanovisek o hodnocení vlivů vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pro záměry, 
které se nachází na transevropské dopravní síti14) a pro které bylo zahájeno územní 
řízení nejpozději 31. března 2015, vydá příslušný úřad na základě žádosti 
oznamovatele souhlasné závazné stanovisko poté, co ověří, že je jejich obsah 
v souladu s požadavky zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění účinném ke dni jejich vydání. Příslušný úřad v závazném 
stanovisku podle věty první zároveň stanoví, které z podmínek uvedených 
ve stanovisku o hodnocení vlivů jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících 
řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Nelze-li vydat souhlasné závazné 
stanovisko podle věty první, musí být záměr předmětem nového posuzování podle 
§ 4. Závazné stanovisko podle věty první se vydává pro rozhodnutí v navazujícím 
řízení vydávané po nabytí účinnosti tohoto zákona; toto závazné stanovisko se 
použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. Žádost o vydání závazného 
stanoviska podle věty první lze podat nejpozději 31. prosince 2016. 

________________ 
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU.“. 

 
Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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