
V. 

Platné 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, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: 

Varianta 1: 

§ 4 

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 

 a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, 
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, 
je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy, 

b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly 
mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena 
jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, 
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, 
je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména 
pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění 
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných 
limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že 
budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení, 

e) stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody 
vydaného podle zvláštního právního předpisu2a mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti 
a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného 
podle § 9a odst. 4 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

(2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr, popřípadě jeho 
část, o kterém rozhodne vláda v případě nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného 
stavu,3 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. O záměrech, které podléhají posuzování vlivů 
na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, tak nelze stanovit. U 
záměru vyloučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda povinna 

                                                            
2a § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

3 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 
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a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně podle § 16 veřejnost, 

b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí za účasti veřejnosti a o 
výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost, 

c) před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů1a 
informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první tohoto odstavce a 
poskytnout jí informace zveřejněné v rámci případného posouzení podle písmene b). 

(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. 

(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 

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. 

 

§ 23 

Ostatní společná ustanovení 

 (1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky jsou 
povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle 
zvláštních právních předpisů.6 

                                                            
1a Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon 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, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

6 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 
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  (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování 
nepokračuje a ukončí jej. 

  (3) 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 podnětu k vyjádření ministerstvu. 

  (4) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru 
nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v 
odůvodněných případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 
21 písm. c) nebo posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může 
přispět k rychlosti a hospodárnosti posouzení. 

  (5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 
zákona je z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a 
koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních 
případech. 

  (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 
zákona z hlediska záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodě 2.5, 
bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

  (7) Příslušný úřad může upustit od posuzování záměru v případě, kdy je provedení 
záměru nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků událostí, které závažně a bezprostředně 
ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. Povinnosti 
uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) zde platí obdobně. 

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

  (98) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, 
zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto 
zákona. 

  (109) Na území hlavního města Prahy 

a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města 
Prahy, 

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

  (1110) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných lokalit a 
oblastí ochrany ptactva podle zvláštního právního předpisu není tímto zákonem dotčeno. 

                                                            
10 Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Varianta 2: 

§ 4 

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 

 a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, 
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, 
je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy, 

b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly 
mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena 
jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, 
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, 
je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména 
pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění 
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných 
limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že 
budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení, 

e) stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody 
vydaného podle zvláštního právního předpisu2a mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti 
a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného 
podle § 9a odst. 4 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

(2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr, popřípadě jeho 
část, o kterém rozhodne vláda v případě nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného 
stavu,3 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. O záměrech, které podléhají posuzování vlivů 
na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, tak nelze stanovit. U 
záměru vyloučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda povinna 

a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně podle § 16 veřejnost, 

b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí za účasti veřejnosti a o 
výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost, 

                                                            
2a § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

3 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 
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c) před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů1a 
informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první tohoto odstavce a 
poskytnout jí informace zveřejněné v rámci případného posouzení podle písmene b). 

(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. 

(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 

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. 

§ 23 

Ostatní společná ustanovení 

 (1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky jsou 
povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle 
zvláštních právních předpisů.6 

  (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování 
nepokračuje a ukončí jej. 

  (3) 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 
                                                            
1a Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon 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, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

6 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 
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nejpozději do 15 dnů ode dne doručení podnětu k vyjádření ministerstvu. 

  (4) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru 
nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v 
odůvodněných případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 
21 písm. c) nebo posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může 
přispět k rychlosti a hospodárnosti posouzení. 

  (5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 
zákona je z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a 
koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních 
případech. 

  (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 
zákona z hlediska záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodě 2.5, 
bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

  (7) Příslušný úřad může upustit od posuzování záměru v případě, kdy je provedení 
záměru nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků událostí, které závažně a bezprostředně 
ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. Povinnosti 
uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) zde platí obdobně. 

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

  (98) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, 
zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto 
zákona. 

  (109) Na území hlavního města Prahy 

a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města 
Prahy, 

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

  (1110) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných lokalit a 
oblastí ochrany ptactva podle zvláštního právního předpisu není tímto zákonem dotčeno. 

 (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 

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

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 
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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.  
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