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V. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., 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 

 
 

§ 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 
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. 
  
 (8) 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) 
  
 (9) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, 
zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto 
zákona. 
  
 (10) Na území hlavního města Prahy 
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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. 
  
 (11) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných lokalit 
a oblastí ochrany ptactva podle zvláštního právního předpisu není tímto zákonem dotčeno. 
 
   

§ 23a 
 

 (1) Pro účely tohoto zákona se prioritním dopravním záměrem rozumí záměr, 
a) který se nachází na transevropské dopravní síti14), 
b) pro který bylo vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015,  
c) pro který bylo vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle 
zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
„zákon č. 244/1992 Sb.“) a 
d) který stanoví vláda nařízením. 

 
(2) Příslušným úřadem je v případě prioritního dopravního záměru vždy ministerstvo. 
 
(3) Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům 
prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání 
rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje 
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí. Platnost závazného stanoviska podle věty první je 5 let. 
 
(4) Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru 
na životní prostředí příslušný úřad vezme v úvahu účinné právní předpisy v oblasti 
životního prostředí a veřejného zdraví.  
 
(5) Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí 
se vydává na základě žádosti oznamovatele, jejíž součástí je podklad obsahující popis 
aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné 
zdraví; žádost lze podat nejpozději 31. ledna 2017. U prioritního dopravního záměru, 
který stanoví vláda nařízením, oznamovatel v podkladu podle věty první uvede i nástin 
studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu 
na životní prostředí. Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního 
dopravního záměru na životní prostředí se § 6 až § 9 nepoužijí. Bylo-li vydáno 
souhlasné závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní 
prostředí, stanovisko dle § 9a odst. 1 se v navazujících řízeních nevyžaduje. 
 
(6) Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí 
a podklady k jeho vydání zveřejní příslušný úřad na internetu. 
 
(7) Řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které 
povoluje umístění nebo provedení prioritního dopravního záměru, pro který bylo 
vydáno závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní 
prostředí, je navazujícím řízením. 
 
(8) V navazujícím řízení příslušný úřad ověří, zda nedošlo ke změnám prioritního 
dopravního záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí. 
Při ověření podle věty první se použije obdobně § 9a odst. 4 a 5; změny se posuzují 
oproti záměru popsanému v podkladu podle odstavce 5. Jestliže bylo na základě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAAXAP7MN)



3 
 

ověření podle věty první vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, správní orgán 
vedoucí navazující řízení žádost zamítne. 
 
(9) Správní orgán vedoucí navazující řízení do svého rozhodnutí zahrne opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí uvedené v závazných stanoviscích podle odstavců 3 a 8. 
 
(10) Na stanovisko o hodnocení vlivů vydané podle zákona č. 244/1992 Sb. 
pro prioritní dopravní záměr podle odstavce 1 se čl. II bod 1 zákona 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, a další související zákony, nepoužije. 
 
_______________ 
6) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 
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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