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VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 
 
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 
 

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

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 

Obsah 

Čl. 1 bod 1 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. 

32014L0052 Čl. 1, odst. 
1, písm. b) 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: „3.Členské státy se 
mohou případ od případu v souladu s vnitrostátními 
právem rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry 
nebo části záměrů určené výhradně pro účely obrany nebo 
na záměry, jejichž jediným účelem je reakce na mimořádné 
civilní události, pokud se domnívají, že by takové uplatnění 
mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.“; 

Čl. 1 bod 2 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 

32011L0092 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve 
výjimečných případech vyjmout určitý záměr zcela nebo 
zčásti z ustanovení stanovených touto směrnicí. 
V tom případě členské státy: 
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení; 
b) zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými 
formami posouzení ve smyslu písmene a), informace 
vztahující se k tomuto rozhodnutí o vynětí a důvody, proč 
tato výjimka byla udělena; 
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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. 
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Čl. 1, odst. 
2, písm. b) 

c) uvědomí Komisi před vydáním povolení o důvodech 
tohoto vynětí a poskytnou jí informace, které dají případně 
k dispozici vlastním státním příslušníkům. 
Komise okamžitě předá získané dokumenty ostatním 
členským státům. 
Každý rok předá Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o uplatňování ustanovení tohoto odstavce. 
 
b) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto: „4. 
Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve 
výjimečných případech vyjmout určitý záměr z působnosti 
ustanovení této směrnice, jestliže by uplatňování těchto 
ustanovení nepříznivě ovlivnilo účel záměru, pokud jsou 
splněny cíle této směrnice.“; 
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