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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

K variantě 1: 

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 (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) v současné době umožňuje vyjmout určitý záměr 
z povinnosti provést pro něj proces posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA), a to 
rozhodne-li tak vláda v případě nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu, 
 z naléhavých důvodů obrany nebo plnění mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 
vázána, a v případě, kdy záměr slouží k bezprostřednímu odvrácení důsledků nebo ke 
zmírnění nepředvídatelné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek 
obyvatelstva nebo životní prostředí (§ 4 odst. 2 ZPV). Dále také příslušný úřad (orgán EIA) 
může upustit od posuzování záměru v případě, kdy je provedení záměru nutné ke zmírnění 
nebo odvrácení důsledků událostí, které závažně a bezprostředně ohrožují životní prostředí, 
zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva (§ 23 odst. 7 ZPV). Tato ustanovení jsou 
transpoziční ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (dále jen „směrnice 
EIA“), která byla revidována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU (dále jen 
„revize směrnice EIA“). Předložená novela reflektuje změny provedené revizí směrnice EIA, 
které upravují výjimky ze směrnice EIA. 

K variantě 2: 

V současné době v České republice vedle sebe existují stanoviska EIA vydaná podle zákona 
č. 100/2001 Sb. (stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí) a stanoviska EIA 
vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb. (stanoviska o hodnocení vlivů.). Zákon č. 244/1992 
Sb. již neplatí, neboť byl nahrazen zákonem č. 100/2001 Sb.  

Dne 1. dubna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., 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 (dále jen 
„zákon č. 39/2015 Sb.“), který zavedl ve svém čl. II bodu 1 pro oznamovatele záměru 
(investora), pro který bylo vydáno stanovisko EIA, novou povinnost, a to získat tzv. ověřovací 
závazné stanovisko. Ověřovacím závazným stanoviskem je závazné stanovisko, ve kterém 
orgán EIA ověří, zda je obsah stanoviska EIA vydaného před 1. dubnem 2015 v souladu 
s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA – tedy se zákonem 
č. 100/2001 Sb. ve znění účinném po dni nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb. 

Zákon č. 244/1992 Sb. byl přijat mnoho let před vstupem České republiky do Evropské unie 
a nezohledňoval tedy evropskou právní úpravu procesu EIA. Proto ani stanoviska EIA 
vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb. nemohou v dostatečné míře naplňovat požadavky 
směrnice EIA resp. zákona č. 100/2001 Sb. tak, jak to čl. II bod 1 zákona č. 39/2015 Sb. 
požaduje. Pro stanoviska EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb. by tedy orgán EIA 
v případě postupu podle čl. II bodu 1 zákona č. 39/2015 Sb. nemohl vydat souhlasné 
ověřovací závazné stanovisko, jež je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení, 
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ve kterém je záměr povolován; nelze-li vydat souhlasné ověřovací závazné stanovisko, je 
nezbytné záměr znovu posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., což dle zařazení záměru dle 
přílohy č. 1 tohoto zákona znamená buď provedení zjišťovacího řízení (zpravidla záměry 
kategorie II), nebo nového procesu EIA (zpravidla záměry kategorie I). Prakticky všechny 
záměry posouzené podle zákona č. 244/1992 Sb. kromě dopravních staveb jsou již dnes 
postavené nebo povolené a nemožnost vydání souhlasných ověřovacích závazných 
stanovisek by se tak dotkla především dopravních staveb. 

Druhá varianta proto zahrnuje vedle řešení uvedeného v první variantě zakotvení speciálního 
ustanovení, na jehož základě bude možno vydávat souhlasná ověřovací závazná stanoviska 
k záměrům posouzeným podle zákona č. 244/1992 Sb., která naplní stanovená kritéria. 

K variantě 1 i k variantě 2: Uvedené právní předpisy nezakládají žádné rozdíly, které by 
ve svém důsledku mohly vést k porušení zákazu diskriminace, a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen jsou neutrální. 

 

B Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně zhodnocení 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů 

Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016. 

Návrh zákona obsahuje dvě varianty novely zákona č. 100/2001 Sb., které umožní 
pokračovat v povolovacích procesech pro vybrané dopravní projekty, jejichž seznam je 
přílohou výše uvedeného usnesení vlády. Výběr varianty přísluší vládě, která tak učiní na 
základě výsledků aktuálně probíhajících jednání s Evropskou komisí. 

Varianta 1 je transpozičním ustanovením k revidované směrnici EIA, které se uplatní obecně 
pro všechny záměry, které naplní stanovená kritéria. Tato varianta transponuje možnost 
uplatnění výjimek z působnosti revidované směrnice EIA a umožňuje, za splnění 
stanovených podmínek, vyjmout určitý záměr z působnosti revidované směrnice EIA, resp. 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Varianta 2 kombinuje řešení uvedené ve variantě 1, tj. transpozici ustanovení upravujících 
výjimky z působnosti revidované směrnice EIA, a postup pro vydání ověřovacího závazného 
stanoviska pro záměry, které naplní stanovená kritéria, tj. záměry nacházející se na 
transevropské dopravní síti, pro které již bylo ke dni 31. března 2015 (tedy před nabytím 
účinnosti zákona č. 39/2015 Sb.) zahájeno územní řízení. V důsledku aplikace těchto kritérií 
by tak navržené ustanovení mělo naplnit pouze 11 klíčových projektů dopravní infrastruktury 
uvedených na seznamu, jenž je přílohou výše uvedeného usnesení vlády. 

Navrhovaná právní úprava nezakládá žádné rozdíly, které by ve svém důsledku mohly vést 
k porušení zákazu diskriminace. Materiál má neutrální dopad na rovnost mužů a žen. 

 

C Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016, 
kterým bylo ministru životního prostředí uloženo zpracovat novelu zákona č. 100/2001 Sb. 
obsahující řešení pro zajištění realizace 11 klíčových dopravních projektů, pro které bylo 
stanovisko EIA vydáno dle zákona č. 244/1992 Sb. 
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Uvedené dopravní projekty jsou pro Českou republiku klíčové a nacházejí se v pokročilé fázi 
přípravy. Jedná se o projekty na transevropské dopravní síti a jejich realizace je tudíž 
důležitá jak pro Českou republiku, tak okolní státy.  

Varianta 1: V případě vydání nesouhlasného ověřovacího závazného stanoviska (viz část A) 
by bylo třeba pro uvedených 11 dopravních projektů znovu provést proces EIA, což by v již 
zahájených povolovacích procesech představovalo určité zdržení. Navržená úprava 
umožňuje, aby pro konkrétní záměr nebyl proveden proces EIA, a to – na rozdíl od současné 
právní úpravy – i v jiné době, než za nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu a 
z jiných důvodů, které jsou podrobně popsány v části A. 

Varianta 2: Pro klíčové dopravní projekty (v návrhu zákona vymezené obecným způsobem) 
by podle navržené úpravy ve srovnání s variantou 1 existovala i druhá možnost řešení, a to 
vydání souhlasného ověřovacího závazného stanoviska (viz část A), které umožňuje 
pokračovat v povolovacích procesech pro tyto projekty.  

D Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s  ústavním pořádkem ČR.  

 

E Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské Unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů 
Evropské unie 

Návrh zákona není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecnými zásadami práva Evropské unie, popřípadě s legislativními 
záměry a s návrhy předpisů Evropské unie.  

Varianta 1 návrhu provádí transpozici revidované směrnice EIA do českého právního řádu. 

 

F Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

 

G Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

[Bude doplněno po mezirezortním připomínkovém řízení zejména na základě vyjádření 
Ministerstva dopravy] 
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H Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů.  

 

I Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou, dle názoru předkladatele, spojená žádná korupční 
rizika. 

 

J Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

Varianta 1 

K čl. I bodům 1 až 3 

Úprava § 4 odstavce 2, vložení nového odstavce 3 a vypuštění § 23 odst. 7 ZPV reflektuje 
nové znění čl. 1 odst. 3 a čl. 2 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU 
o posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“), ve znění 
směrnice 2014/52/EU, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých 
záměrů na životní prostředí. Citovaná ustanovení revidované směrnice EIA upravují výjimky 
z působnosti revidované směrnice EIA a umožňují, za splnění stanovených podmínek, 
vyjmout určitý záměr z působnosti revidované směrnice EIA.  

Navrhované znění § 4 odst. 2 ZPV je transpozičním ustanovením k čl. 1 odst. 3 revidované 
směrnice EIA, který se vztahuje na urgentní případy, kdy je realizace záměru nezbytná 
výhradně z důvodu obrany státu nebo bezprostředně hrozící mimořádné civilní události.  

Nový § 4 odst. 3 transponuje možnost uplatnění výjimek podle čl. 2 odst. 4 revidované 
směrnice EIA, dle kterého mohou státy ve výjimečných případech vyjmout určitý záměr 
z působnosti revidované směrnice EIA. Výjimečnými případy se dle metodické příručky 
vydané Evropskou komisí v roce 2006 (Clarification of the Application of Article 2(3) of the 
EIA Directive) rozumí zejména zmírnění nebo odvrácení důsledků mimořádných událostí, 
ochrana životního prostředí, života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku obyvatelstva nebo 
zachování ekonomické stability v případech jejich vážného ohrožení. Jedná se tedy 
především o případy, které nebyly nebo nemohly být předvídány, a které je třeba urychleně 
řešit. Nezbytnou podmínkou je při uplatnění výjimky podle tohoto ustanovení zajistit, aby byly 
splněny cíle revidované směrnice EIA, tedy aby byl naplněn účel zákona č. 100/2001 Sb., 
kterým je dle § 1 odst. 3 ZPV získání objektivního odborného podkladu pro vydání 
rozhodnutí, kterým bude záměr povolen, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 
Zároveň se musí jednat o případy, ve kterých by mohl být účel záměru posuzováním 
nepříznivě ovlivněn. Zpravidla se bude jednat o situace, kdy je třeba záměr, jehož cílem je 
např. co nejdříve odstranit následky nepředvídatelné civilní události, realizovat ve velmi 
krátkém čase, a kdy vedení několikaměsíčního procesu EIA zahájeného na základě 
dokumentace EIA, jejíž vypracování by rovněž mohlo trvat několik měsíců až dokonce rok, 
by mohlo účel záměru ohrozit. 

Rozhodování o výjimkách je i nadále svěřeno vládě. V případě, že vláda rozhodne o aplikaci 
výjimky na základě ustanovení odstavce 3, je povinna zajistit splnění požadavků uvedených 
pod písmeny a) až c). Především je povinna zajistit provedení posuzování v rozsahu, který je 
možný, popřípadě zvážit jinou formu posouzení. Dle výše uvedené metodické příručky lze 
omezit rozsah posuzování např. tak, že v případě nezbytnosti realizovat záměr ve velmi 
krátkém čase bude možno stanovit, že dokumentace EIA se zpracuje v omezeném rozsahu 
(např. nebude proveden časově náročný biologický průzkum nebo budou vyhodnoceny vlivy 
na nejvíce ohrožené faktory životního prostředí), nebo že proces EIA bude proveden až ex 
post. Směrnice rovněž připouští, aby byla provedena jiná, alternativní forma posouzení, 
odlišná od posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že součástí posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je i tzv. 
naturové hodnocení (§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny), které vyplývá z požadavků 
směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích), jež žádné výjimky z povinnosti 
provedení naturového hodnocení nepřipouští, je třeba v případě záměrů, které naplní § 4 
odst. 1 písm. e) ZPV (ať už samostatně, nebo v kombinaci s dalším zařazením podle § 4 
odst. 1 ZPV), vždy zajistit provedení tohoto naturového hodnocení, a to případně i 
samostatně, tedy aniž by došlo k jeho procesnímu začlenění do posuzování podle zákona č. 
100/2001 Sb. nebo aniž by bylo na jeho základě vydáno stanovisko EIA. Bez ohledu na 
rozsah posuzování, který vláda stanoví, však musí být zajištěny požadavky mezistátního 
posuzování stanovené v § 11 až 13 tak, aby měly dotčené státy vždy možnost se k záměru 
vyjádřit. 

Revizí směrnice EIA dochází dále k vypuštění čl. 1 odst. 4 a jeho nahrazení novým čl. 2 odst. 
5; toto ustanovení však není třeba (stejně jako dosud) transponovat, neboť český právní řád 
neumožňuje přijetí záměrů prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, jak citované 
ustanovení předpokládá. 

K čl. II 

Je navrženo, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, a to proto, aby bylo co nejdříve 
umožněno pokračovat v povolovacích procesech pro 11 klíčových dopravních projektů.  

Varianta 2 

K čl. I bodům 1 až 3 

Viz odůvodnění k variantě 1. 

K čl. I bodu 4 

Nový § 23 odst. 11 ZPV je zvláštní úpravou k čl. II bodu 1 zákona č. 39/2015 Sb., která 
představuje řešení pro zajištění realizace 11 klíčových dopravních projektů uvedených 
v příloze k usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016, pro které bylo vydáno stanovisko 
o hodnocení vlivů (dále jen „stanovisko EIA“) dle již neúčinného zákona č. 244/1992 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 244/1992 Sb.“). Jedná se o projekty, které se nachází na transevropské dopravní síti (viz 
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) a pro které již bylo ke dni 31. března 2015, tedy před nabytím účinnosti 
zákona č. 39/2015 Sb., zahájeno územní řízení. V případě těchto projektů tedy nebude 
ověřován soulad obsahu stanoviska EIA s právními předpisy, které zapracovávají směrnici 
EIA (tedy se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů), nýbrž se zákonem č. 244/1992 Sb., podle kterého byla tato stanoviska 
EIA vydána, a to ve znění účinném v době jejich vydání. Podmínkou pro ověření stanoviska 
EIA vydaného podle zákona č. 244/1992 Sb. podle tohoto ustanovení je, aby žádost o vydání 
ověřovacího závazného stanoviska byla podána do 31. prosince 2016, neboť se jedná 
o zcela výjimečný postup, který by měl být časově omezen a který se se vztahuje na 
projekty, jež se nacházejí již v pokročilé fázi přípravy. Na ostatní projekty, pro které bylo 
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rovněž vydáno stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., avšak které nenaplní požadavky 
nového odstavce 11, se jako doposud bude vztahovat čl. II bod 1 zákona č. 39/2015 Sb. 

K čl. II 

Je navrženo, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, a to proto, aby bylo co nejdříve 
umožněno pokračovat v povolovacích procesech pro 11 klíčových dopravních projektů. 
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