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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 Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 
 
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. I bod 3 V § 2 se za slova „Posuzují se vlivy na“ vkládají slova 

„obyvatelstvo a“, za slovo „ekosystémy,“ se vkládají slova 

„biologickou rozmanitost,“, slova „horninové prostředí“ se 

zrušují, slovo „památky“ se nahrazuje slovem „dědictví“ a 

na konci se doplňuje věta „Vlivy na biologickou rozmanitost 

se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné 

druhy, ptáky a evropská stanoviště15)“. 

Poznámky pod čarou č. 2 a č. 15 znějí: 

„2) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 3 odst. 1 1. Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným 
způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém 
případě přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto 
faktory: 
  
 a)  
  
 obyvatelstvo a lidské zdraví; 
  
 b)  
  
 biologickou rozmanitost, se zvláštním zřetelem na 
druhy a přírodní stanoviště chráněné podle směrnice Rady 
92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES; 
  
 c)  
  
 půdu, vodu, ovzduší a klima; 
  
 d)  
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ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. 
15) § 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

  
 hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu; 
  
 e)  
  
 vzájemné působení mezi faktory uvedenými v 
písmenech a) až d). 

Čl. I bod 4 V § 3 písmeno a) zní:  
„a) záměrem  
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu 
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle 
stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně 
nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti,“. 

31992L0043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 6 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 3 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo 
nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude 
mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo 
projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků 
pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 
výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s 
výhradou odstavce 4 schválí příslušné orgány příslušného 
státu tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 
nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné 
lokality, a co si v případě potřeby opatří stanovisko široké 
veřejnosti. 
 
3.V případě záměrů, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto 
směrnicí a směrnicí Rady 92/43/EHS (*) nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (**), členské 
státy případně zajistí koordinované nebo společné 
postupy, které splňují požadavky uvedených právních 
předpisů Unie. V případě záměrů, u nichž je povinnost 
provést posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí a jinými právními předpisy Unie, 
než jsou směrnice uvedené v prvním pododstavci, mohou 
členské státy stanovit koordinované nebo společné 
postupy. 25.4.2014 L 124/7 Úřední věstník Evropské unie 
CS 
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V rámci koordinovaného postupu podle prvního a druhého 
pododstavce členské státy usilují o koordinaci různých 
individuálních posouzení vlivů konkrétního záměru na 
životní prostředí vyžadovaných příslušnými právními 
předpisy Unie tím, že určí orgán k tomuto účelu, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných 
právních předpisech Unie. V rámci společného postupu 
podle prvního a druhého pododstavce členské státy usilují 
o vypracování jednotného posouzení vlivů konkrétního 
záměru na životní prostředí vyžadovaného příslušnými 
právními předpisy Unie, aniž jsou dotčena ustanovení 
obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie. 
Pro záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů 
na životní prostředí dána současně touto směrnicí a 
směrnicemi 92/43/EHS, 2000/60/ES, 2009/147/ES a 
2010/75/EU, poskytne Komise pokyny ohledně stanovení 
koordinovaných nebo společných postupů. (*)Směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7). 
(**)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 
ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků 
(Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).“; 

Čl. I bod 7 § 3 písm. g) zní: 

„g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho 

změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí, jde-li o 

1. územní řízení, 

2. stavební řízení, 

3. společné územní a stavební řízení, 

4. opakované stavební řízení, 

5. řízení o dodatečném povolení stavby, 

6. řízení o povolení hornické činnosti, 

7. řízení o stanovení dobývacího prostoru, 

8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způ-

sobem, 

32011L0092 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. c) 

c) „povolením“ rozhodnutí příslušného orgánu nebo 
orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění 
záměru; 
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9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a pod-

zemními vodami, 

10. řízení o vydání integrovaného povolení, 

11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdro-

je, 

12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k 

využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpa-

dů, 

13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro 

uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení 

podle bodů 1 až 12 a 

14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních pod-

le bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru ne-

bo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmí-

nek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska.“. 

Čl. I bod 8 V § 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a 

doplňují se písmena k) až n), která znějí: 

„k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr, 

l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, 

který sestává z vypracování a projednání dokumentace, 

zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do 

příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení, 

m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr 

nebo jeho část či etapa, k nimž byla vydána rozhodnutí 

v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 12 

vyžadovaná zvláštními právními předpisy, 

n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k 
tomuto zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné 
limitní hodnoty, je-li uvedena.“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. b) 
 
 
Čl. 1 odst. 2 
písm. g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) „oznamovatelem“ žadatel o povolení soukromého 
záměru nebo orgán veřejné moci, který dá podnět k 
záměru; 
 
g) ‚posuzováním vlivů na životní prostředí‘ proces 
sestávající z:  
  
 i) 
 
 vypracování dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí oznamovatelem podle čl. 5 odst. 1 a 2,  
  
 ii) 
 
  projednávání podle článku 6 a případně článku 7,  
  
 iii) 
 
  přezkoumání informací uvedených v dokumentaci vlivů 
záměru na životní prostředí a jakýchkoli dalších 
doplňujících informací, které v případě potřeby poskytne 
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Čl. 4 odst. 3 

oznamovatel v souladu s čl. 5 odst. 3, a jakýchkoli jiných 
významných informací získaných při projednávání podle 
článků 6 a 7, provedené příslušným orgánem,  
  
 iv) 
 
  odůvodněný závěr příslušného orgánu o významných 
vlivech záměru na životní prostředí, v němž přihlédne k 
výsledkům přezkoumání uvedeného v bodě iii) a případně 
svého vlastního doplňujícího přezkoumání,  
  
 v) 
 
  začlenění odůvodněného závěru příslušného orgánu 
do kteréhokoli rozhodnutí uvedeného v článku 8a.“; 
 
3. V případě přezkoumávání každého jednotlivého případu 
nebo při stanovení kritérií nebo prahových hodnot pro 
účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odpovídající kritéria 
výběru uvedená v příloze III. Členské státy mohou stanovit 
prahové hodnoty nebo kritéria, na jejichž základě určí, kdy 
záměry nemusí podléhat určení podle odstavců 4 a 5 ani 
posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové hodnoty 
a kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry musí v 
každém případě podléhat posouzení vlivů na životní 
prostředí, aniž by podléhaly určení podle odstavců 4 a 5. 

Čl. I bod 10 V § 4 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % 
příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště 
chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad 
stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto 
záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 4 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. V případě přezkoumávání každého jednotlivého případu 
nebo při stanovení kritérií nebo prahových hodnot pro 
účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odpovídající kritéria 
výběru uvedená v příloze III. Členské státy mohou stanovit 
prahové hodnoty nebo kritéria, na jejichž základě určí, kdy 
záměry nemusí podléhat určení podle odstavců 4 a 5 ani 
posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové hodnoty 
a kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry musí v 
každém případě podléhat posouzení vlivů na životní 
prostředí, aniž by podléhaly určení podle odstavců 4 a 5. 
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Čl. I bod 11 V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), 

které zní: 

„e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou 
nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní 
hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně 
naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle 
písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat 
zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení,“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 4 odst. 3 
 
 

3. V případě přezkoumávání každého jednotlivého případu 
nebo při stanovení kritérií nebo prahových hodnot pro 
účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odpovídající kritéria 
výběru uvedená v příloze III. Členské státy mohou stanovit 
prahové hodnoty nebo kritéria, na jejichž základě určí, kdy 
záměry nemusí podléhat určení podle odstavců 4 a 5 ani 
posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové hodnoty 
a kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry musí v 
každém případě podléhat posouzení vlivů na životní 
prostředí, aniž by podléhaly určení podle odstavců 4 a 5. 

Čl. I bod 15 15. V § 4 odst. 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 
mimořádné 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. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 1 odst. 3 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. I bod 16 V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Vláda může dále ve výjimečném, krajně naléhavém 

případě, který nebylo možno předvídat, rozhodnout, že 

předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, u 

kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně 

převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního 

prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 
 
 
 
 

Čl. 2 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
V tom případě členské státy: 
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení; 
b) zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými 
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k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by 

byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na 

postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva 

životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). U záměru 

vyloučeného podle věty první vláda   

 

a) může stanovit jinou formu posuzování, 

 

b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty 

první, jeho důvodech a výsledku posuzování podle 

písmene a), a 

 

c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo 

provedení záměru, informuje Evropskou komisi o 

důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí 

informace zveřejněné podle písmene b). 

 

(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr 
není předmětem posuzování, použijí se § 11 až 13 
přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) 
oznamovatel zajistí zpracování posouzení zpracovaného 
osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry 
tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení 
záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o 
ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formami posouzení ve smyslu písmene a), informace 
vztahující se k tomuto rozhodnutí o vynětí a důvody, proč 
tato výjimka byla udělena; 
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. 
 
 

Čl. I bod 17 V § 5 odst. 1 se za slova „přímých a nepřímých“ vkládá 
slovo „významných“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 3 odst. 1  1. Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným 
způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém 
případě přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto 
faktory:  
  
 a) 
 
 obyvatelstvo a lidské zdraví;  
  
 b) 
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 biologickou rozmanitost, se zvláštním zřetelem na 
druhy a přírodní stanoviště chráněné podle směrnice Rady 
92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES;  
  
 c) 
 
 půdu, vodu, ovzduší a klima;  
  
 d) 
 
  hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;  
  
 e) 
 
  vzájemné působení mezi faktory uvedenými v 
písmenech a) až d).  

Čl. I bod 19 V § 5 odst. 3 se za slova „i jeho,“ vkládá slovo „případné,“ 
a věta druhá se nahrazuje větou „Posuzují se vlivy souvi-
sející s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze 
zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo kata-
strofám, které jsou pro daný záměr relevantní.“. 
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 3 odst. 2 2. Mezi vlivy podle odstavce 1 působící na faktory v něm 
uvedené patří vlivy předpokládané v důsledku zranitelnosti 
záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které 
jsou pro dotčený záměr relevantní.“ 

Čl. I bod 20 V § 5 odst. 4 se slovo „nepříznivým“ nahrazuje slovy 
„možným významným negativním“ a na konci textu od-
stavce se doplňují slova „,a dále návrh opatření 
k monitorování možných významných negativních vlivů na 
životní prostředí, nevyplývají-li z požadavků jiných práv-
ních předpisů“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 8a odst. 
4 

4. V souladu s požadavky uvedenými v odst. 1 písm. b) 
členské státy zajistí, aby oznamovatel provedl prvky 
záměru nebo opatření, které mají za cíl vyloučení, 
prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání významných 
negativních vlivů na životní prostředí, a stanoví postupy 
pro monitorování významných negativních vlivů na životní 
prostředí.  
  
 Parametry, které mají být sledovány, a délka trvání 
monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a 
rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní 
prostředí.  
  
 S cílem zabránit duplikaci monitorování mohou být, 
pokud je to vhodné, použita stávající opatření pro 
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monitorování, která vyplývají z jiných právních předpisů 
Unie než z této směrnice a z vnitrostátních právních 
předpisů.  
 

Čl. I bod 23 V § 6 odst. 4 se slovo „písemně“ nahrazuje slovy „v listinné 
podobě“, text „a e)“ se nahrazuje textem „f) a g)“, za slova 
„příloha č. 3 k tomuto zákonu“ se vkládají slova „; oznáme-
ní se zpracovává se zohledněním současného stavu po-
znatků a metod posuzování, případných výsledků jiných 
environmentálních hodnocení podle příslušných právních 
předpisů a s případným zohledněním kritérií pro zjišťovací 
řízení uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“ a slova „, 
který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto záko-
nu“ se nahrazují slovy „podle § 4 odst. 1 písm. a)“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 4 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Rozhodne-li se členský stát požadovat určení pro 
záměry uvedené v příloze II, oznamovatel poskytne 
informace o povaze záměru a o jeho možných 
významných vlivech na životní prostředí. Podrobný 
seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v 
příloze IIA. Oznamovatel případně zohlední dostupné 
výsledky jiných příslušných posouzení vlivů na životní 
prostředí, která byla provedena podle jiných právních 
předpisů Unie než této směrnice. Oznamovatel může 
rovněž poskytnout popis prvků záměru nebo zamýšlených 
opatření k vyloučení či prevenci významných negativních 
vlivů na životní prostředí.“; 
 

Čl. I bod 28 V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Závěr zjišťo-
vacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamova-
teli, dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným orgánům a zveřejní jej podle § 16.“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 4 odst. 5 5. Příslušný orgán provede určení na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem v souladu s odstavcem 4 a 
případně s ohledem na výsledky předběžného ověření či 
posouzení vlivů na životní prostředí, která byla provedena 
podle jiných právních předpisů Unie než této směrnice. 
Toto určení se zpřístupní veřejnosti a: 
  
 a)  
  
 v případě, že bylo rozhodnuto o nutnosti provést 
posouzení vlivů na životní prostředí, uvede hlavní důvody, 
proč je toto posouzení vyžadováno, s ohledem na 
příslušná kritéria uvedená v příloze III, nebo 
  
 b)  
  
 v případě, že bylo rozhodnuto, že posouzení vlivů na 
životní prostředí není třeba provést, uvede hlavní důvody, 
proč toto posouzení není vyžadováno, s ohledem na 
příslušná kritéria uvedená v příloze III a uvede prvky 
záměru nebo zamýšlená opatření k vyloučení či prevenci 
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významných negativních vlivů na životní prostředí, jestliže 
je oznamovatel navrhuje. 

Čl. 1 bod 32 V § 8 odstavci 1 větě první se slova „závěru zjišťovacího 
řízení podle § 7 zpracování dokumentace v písemné“ na-
hrazují slovy „odůvodněného písemného závěru podle § 7 
odst. 5 zpracování dokumentace osobou k tomu oprávně-
nou podle § 19, a to v listinné“, věta druhá se zrušuje a na 
konci textu odstavce se doplňují slova „; dokumentace 
se zpracovává se zohledněním současného stavu poznat-
ků a metod posuzování a případných výsledků jiných envi-
ronmentálních hodnocení podle zvláštních právních před-
pisů“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 5 odst. 1 
a 3 

1. Pokud je posouzení dopadu na životní prostředí 
vyžadováno, oznamovatel vypracuje a předloží 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. 
Oznamovatel v dokumentaci uvede alespoň tyto informace: 
a) popis záměru obsahující informace o jeho umístění, 
podobě, rozsahu a dalších relevantních prvcích záměru; b) 
popis možných významných vlivů záměru na životní 
prostředí; c) popis prvků záměru a zamýšlených opatření k 
vyloučení, prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání 
možných významných negativních vlivů na životní 
prostředí; 
d) popis vhodných alternativ týkajících se záměru a jeho 
zvláštní povahy, které oznamovatel zvažoval, a uvedení 
hlavních důvodů, které vedly k volbě dané varianty při 
zohlednění vlivů záměru na životní prostředí; e) všeobecně 
srozumitelné shrnutí informací uvedených v písmenech a) 
až d) netechnické povahy a f) jakékoli dodatečné 
informace uvedené v příloze IV týkající se zvláštní povahy 
určitého záměru nebo typu záměru a environmentálních 
faktorů, které mohou být ovlivněny. Pokud je vydáno 
stanovisko podle odstavce 2, musí být dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí založena na tomto stanovisku 
a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat 
pro učinění odůvodněného závěru o významných vlivech 
záměru na životní prostředí s ohledem na současné 
poznatky a metody posuzování. Při vypracovávání 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
oznamovatel s cílem zabránit opakovanému posuzování 
zohlední dostupné výsledky příslušných posouzení 
vypracovaných na základě právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů. 
 
3. Za účelem zajištění úplnosti a kvality dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí:  
  
 a) 
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  oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů záměru na 
životní prostředí vypracovali kvalifikovaní odborníci;  
  
 b) 
  
 příslušný orgán zajistí, že má k dispozici dostatečné 
odborné zázemí pro posouzení dokumentace vlivů záměru 
na životní prostředí, nebo že má k takovému odbornému 
zázemí potřebný přístup, a  
  
 c) 
 
  příslušný orgán si v případě potřeby od oznamovatele 
vyžádá další informace podle přílohy IV, které přímo 
souvisejí s učiněním odůvodněného závěru o významných 
vlivech na životní prostředí.“ 

Čl. I bod 45 V § 9a  odstavec 3 zní:  

„(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí 

v navazujících řízeních. Stanovisko předkládá 

oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro 

navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době 

vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním 

stupni.“. 

 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 8 
 
 
Čl. 8a odst. 
1 

Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5 
až 7 jsou patřičně zohledněny v povolovacím řízení. 
 
1. Rozhodnutí, jímž se uděluje povolení, obsahuje alespoň 
tyto informace:  
  
 a) 
 
  odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 písm. g) bodu iv);  
  
 b) 
 
  veškeré environmentální podmínky připojené k 
rozhodnutí a popis prvků záměru nebo zamýšlených 
opatření k vyloučení, prevenci nebo snížení a pokud 
možno vyrovnání významných negativních vlivů na životní 
prostředí, jakož případně i popis opatření pro monitorování.  

Čl. I bod 46 V § 9a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, 

které znějí: 

„(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. 

Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 8a odst. 
6 

6. Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, 
přesvědčí se, že odůvodněný závěr uvedený v čl. 1 odst. 2 
písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z rozhodnutí uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku je stále aktuální. Členské státy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGWBVYY3)



12 

 

oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud 

nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo 

poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr 

mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní 

prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí 

být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska 

neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o 

prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující 

popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu 

změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke 

zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni 

podle odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost 

stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke 

zrušení takového rozhodnutí došlo. 

(5) Nelze-li stanovisko prodloužit z důvodu změn podle 

odstavce 4 věty druhé, které se vztahují pouze k určité 

části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa 

předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. h). 

Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru předloží 

oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným 

úřadem. Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, 

příslušný úřad stanovisko prodlouží. Nepředloží-li 

oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li 

vydán odůvodněný písemný záměr podle § 7 odst. 5, 

příslušný úřad stanovisko prodlouží jen částečně, a to 

v rozsahu, ve kterém se jej nedotýkají změny podle věty 

první.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7 

mohou za tímto účelem stanovit dobu platnosti 
odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. g) 
bodě iv) nebo kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku.“ 

Čl. I bod 47 V § 9a odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Nejdříve 90 
dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, 
nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazují-
cího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který 
vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 8a odst. 
6 

6. Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, 
přesvědčí se, že odůvodněný závěr uvedený v čl. 1 odst. 2 
písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z rozhodnutí uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku je stále aktuální. Členské státy 
mohou za tímto účelem stanovit dobu platnosti 
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řízení včetně úplného popisu případných změn oproti zá-
měru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu 
části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího 
řízení.“, text „f)“ se nahrazuje textem „g)“ a slova „závazné 
stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko mů-
že příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace 
podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis 
případných změn není úplný“ se nahrazují slovy „vydá 
souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stano-
visku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle 
odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou 
v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to pří-
padně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Po-
kud nebyly dokumenty podle věty první předány ve stano-
vené lhůtě, má se za to, že nebyly předány“. 

odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. g) 
bodě iv) nebo kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku.“ 

Čl. I bod 51 V § 10a odst. 1 písm. b) se slova „pouze jedné obce“ na-
hrazují slovy „jedné nebo několika obcí, které stanoví vyu-
žití území místního významu“. 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3 3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, které stanoví 
využití menších oblastí na místní úrovni, a menší změny 
plánů a programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 
posouzení vlivů na životní prostředí pouze tehdy, stanoví-li 
členské státy, že mohou mít významný vliv na životní 
prostředí. 

Čl. I bod 52 V § 10a se za odstavec 1 vkládají nové odstavec 2 a 3, 

které zní: 

„(2) Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu je dán vždy, pokud koncepce 

stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud 

jde o umístění, povahu, velikost, provozní podmínky nebo 

požadavky na přírodní zdroje. 

(3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí, případně při hodnocení důsledků záměru 

na předmět ochrany a celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti a na stav jejich ochrany lze 

využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.“. 

32001L0042 Čl. 3 odst. 2 
písm. a) 
 
 
 
 
 
Čl. 5 odst. 3 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 
1 

a) které se připravují v odvětvích zemědělství, lesnictví, 
rybolovu, energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání s 
odpady, vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, 
územního plánování nebo využívání půdy a které stanoví 
rámec pro budoucí schvalování záměrů uvedených v 
přílohách I a II směrnice 85/337/EHS nebo 
 
3. Příslušné informace o vlivech plánů a programů na 
životní prostředí, které jsou k dispozici a které byly získány 
na jiných úrovních rozhodování nebo prostřednictvím 
jiných právních předpisů Společenství, lze použít k 
poskytnutí informací uvedených v příloze I. 
 
1. Posuzováním vlivů na životní prostředí prováděným 
podle této směrnice nejsou dotčeny požadavky směrnice 
85/337/EHS ani žádné jiné požadavky právních předpisů 
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Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. Společenství. 

Čl. I bod 55 V § 10d odst. 1 se slova „koncepce nebo změna koncep-
ce“ nahrazují slovy „provádění koncepce nebo její změna 
může mít významný vliv na životní prostředí a zda“. 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3 3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, které stanoví 
využití menších oblastí na místní úrovni, a menší změny 
plánů a programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 
posouzení vlivů na životní prostředí pouze tehdy, stanoví-li 
členské státy, že mohou mít významný vliv na životní 
prostředí. 

Čl. I bod 58 V § 10d odst. 6 a v § 10g odst. 3 se slova „správním úřa-
dům a dotčeným územním samosprávným celkům“ nahra-
zují slovy „orgánům a dotčeným krajům a případně také 
dalším dotčeným územním samosprávným celkům, které 
příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2,“. 

32001L0042 Čl. 6 odst. 3 3. Členské státy jmenují orgány, které je třeba konzultovat 
a kterých se z důvodu jejich zvláštní působnosti v oblasti 
životního prostředí mohou týkat vlivy na životní prostředí 
vyplývající z provádění plánů a programů. 

Čl. I bod 61 V § 10f odstavec 2 zní: 

„Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 
k tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, 
kdy mu byl doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, 
dotčeným krajům a případně také dalším dotčeným územ-
ním samosprávným celkům, které příslušný úřad určil pod-
le § 10c odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu 
s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. 
Příslušný úřad zároveň může na základě návrhu koncepce 
a vyjádření veřejnosti k oznámení stanovit, že od veřejné-
ho projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní návrh koncep-
ce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti 
podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě 
příslušný úřad k doplnění.“. 

32001L0042 Čl. 6 odst. 1 
– 3 a odst. 5 

1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o vlivech na 
životní prostředí vypracované v souladu s článkem 5 je 
zpřístupněn orgánům uvedeným v odstavci 3 tohoto článku 
a veřejnosti. 
 
2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a veřejnosti uvedené v 
odstavci 4 je dána včas skutečná příležitost, aby v 
přiměřené lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu 
nebo programu a doprovodné zprávě o vlivech na životní 
prostředí před přijetím plánu nebo programu nebo před 
jeho předáním k legislativnímu postupu. 
  
3. Členské státy jmenují orgány, které je třeba konzultovat 
a kterých se z důvodu jejich zvláštní působnosti v oblasti 
životního prostředí mohou týkat vlivy na životní prostředí 
vyplývající z provádění plánů a programů. 
 
5. Podrobnosti k informacím a konzultacím s orgány a 
veřejností stanoví členské státy. 

Čl. I bod 66 V § 10g odst. 1 se za slovo „na základě“ vkládá slovo 
„upraveného“, slova „k němu podaných a“ nahrazují slovy 
„podaných k návrhu koncepce a závěrů“, číslo „30“ se 
nahrazuje číslem „20“ a slova „zápisu z veřejného projed-
nání návrhu koncepce“ se nahrazují slovy „upraveného 
návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání 

32001L0042 Čl. 8 Článek 8 
 
Rozhodování  
  
 Zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná 
podle článku 5, vyjádření podle článku 6 a výsledky 
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vyjádření“. přeshraničních konzultací zahájených podle článku 7 se 
vezmou v úvahu při vypracování plánu nebo programu a 
před jeho přijetím nebo předáním k legislativnímu procesu. 

Čl. I bod 67 V § 10g odstavec 5 zní: 

„(5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci 

včetně prohlášení, které obsahuje zejména  

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny 

požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 

koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno 

vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce 

předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh kon-

cepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce 

a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledová-

ní a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a ve-

řejné zdraví podle § 10h.“. 

32001L0042 Čl. 9 Článek 9 
 
Informace o rozhodnutí 
 
 1. Členské státy zajistí, aby při přijímání plánu nebo 
programu byly informovány orgány uvedené v čl. 6 odst. 3, 
veřejnost a členský stát, který je konzultován podle článku 
7, a aby jim byly zpřístupněny tyto údaje: 
  
a) přijatý plán nebo program; 
  
b) prohlášení shrnující, jak byly úvahy o životním prostředí 
začleněny do plánu nebo programu a jak byly v souladu s 
článkem 8 vzaty v úvahu zpráva o vlivech na životní 
prostředí vypracovaná podle článku 5, vyjádření podle 
článku 6 a konzultace zahájené podle článku 7, a důvody 
pro výběr přijatého plánu nebo programu s ohledem na 
další projednávaná rozumná řešení a 
  
c) přijatá opatření týkající se monitorování v souladu s 
článkem 10. 
  
 2. Podrobnosti k informacím uvedeným v odstavci 1 
stanoví členské státy. 

Čl. I bod 75 V § 13 odstavec 1 zní: 
„(1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), 
nebo jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal 
podle § 11 odst. 1 písm. b), oznámení se předkládá též 
v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví 
ministerstvo. Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo 
do 7 pracovních dnů po jeho obdržení dotčenému státu s 
žádostí o vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování 
včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezi-
státní posuzování záměru, a informacemi o rozhodnutích, 

32011L0092 Čl. 7 odst. 2 2. Oznámí-li členský stát, který obdrží informace podle 
odstavce 1, svůj úmysl účastnit se rozhodovacích řízení ve 
věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, zašle 
členský stát, na jehož území má být záměr uskutečněn, 
pokud tak již neučinil, druhému členskému státu informace, 
které musí být předány podle čl. 6 odst. 2 a zpřístupněny 
podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a b). 
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která mohou být vydána v navazujících řízeních.“. 

Čl. I bod 77 V § 13 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Dokumen-
tace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu 
v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Dokumentaci včetně 
překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů po jejím 
obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření a nabídne 
mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace 
zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření ke 
zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dá-
le jen "konzultace").“. 

32011L0092 Čl. 7 odst. 2 2. Oznámí-li členský stát, který obdrží informace podle 
odstavce 1, svůj úmysl účastnit se rozhodovacích řízení ve 
věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, zašle 
členský stát, na jehož území má být záměr uskutečněn, 
pokud tak již neučinil, druhému členskému státu informace, 
které musí být předány podle čl. 6 odst. 2 a zpřístupněny 
podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a b). 

Čl. I bod 78 V § 14 odstavec 1 zní:  

„(1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se 
jinak dozví o záměru, který bude prováděn na území státu 
původu, neprodleně jej zveřejní podle § 16 a toto oznáme-
ní, popřípadě informaci o něm zašle dotčeným orgánům a 
dotčeným územním samosprávným celkům s žádostí 
o vyjádření.“. 

32011L0092 Čl. 7 odst. 3 3. Kromě toho dotyčné členské státy, pokud se jich to 
dotýká: 
a) zařídí, aby informace uvedené v odstavcích 1 a 2 byly v 
přiměřené době zpřístupněny orgánům uvedeným v čl. 6 
odst. 1 a dotčené veřejnosti na území toho členského 
státu, který by mohl být významně zasažen; a 
  
b) zajistí, aby orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 a dotčená 
veřejnost měly možnost ještě před vydáním povolení pro 
daný záměr zaslat v přiměřené době své stanovisko k 
informacím předaným příslušným orgánům v členském 
státě, na jehož území má být záměr uskutečněn. 

Čl. I bod 80 V § 14 odstavec 4 zní: 

„(4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případ-
nou nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto 
dokumentaci, popřípadě informaci o této dokumentaci, s 
žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům 
a dotčeným územním samosprávným celkům a tuto doku-
mentaci zveřejní podle § 16.“. 

32011L0092 Čl. 7 odst. 3 3. Kromě toho dotyčné členské státy, pokud se jich to 
dotýká: 
a) zařídí, aby informace uvedené v odstavcích 1 a 2 byly v 
přiměřené době zpřístupněny orgánům uvedeným v čl. 6 
odst. 1 a dotčené veřejnosti na území toho členského 
státu, který by mohl být významně zasažen; a 
  
b) zajistí, aby orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 a dotčená 
veřejnost měly možnost ještě před vydáním povolení pro 
daný záměr zaslat v přiměřené době své stanovisko k 
informacím předaným příslušným orgánům v členském 
státě, na jehož území má být záměr uskutečněn. 

Čl. I bod 86 § 16 včetně nadpisu zní: 

„§ 16 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 

Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 
 

b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní 
prostředí, a případně také skutečnost, že se na něj 
vztahuje článek 7; 
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Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu 

posuzování a informací o nich 

 

(1) Příslušný úřad na internetu zveřejní 

a) oznámení, 

b) závěr zjišťovacího řízení, 

c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování 

nebo doplnění, 

d) dokumentaci, 

e) informaci o místě a času konání veřejného 

projednání záměru, bylo-li nařízeno, 

f) posudek, 

g) stanovisko, 

h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li 

konáno, 

i) oznámení koncepce,  

j) návrh koncepce, 

k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování, 

l) stanovisko ke koncepci, 

m) sdělení o ukončení posuzování. 

 

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí 

dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich 

obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. 

Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a, 

b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich 

nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky 

neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po 

dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle věty 

první a druhé dotčené územní samosprávné celky 

neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se 

považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle věty 

první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čl. 6 odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Podrobné podmínky informování veřejnosti (například 
formou vývěsek v určité oblasti nebo oznámeními v 
místním tisku) a projednání s dotčenou veřejností 
(například písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) 
stanoví členské státy. Členské státy přijmou na vhodné 
správní úrovni nezbytná opatření s cílem zajistit, aby 
příslušné informace byly veřejnosti přístupné v elektronické 
podobě, a to alespoň prostřednictvím ústředního portálu 
nebo snadno dostupných přístupových míst. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGWBVYY3)

aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'


18 

 

Čl. I bod 94 V § 19 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Zpracovávat 
dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 6 
odst. 5 věty první a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzic-
ké osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzová-
ní vlivů na životní prostředí (dále jen „autorizace“).“ a slova 
„příloze č. 1 kategorii I“ se nahrazují slovy 
„§ 4 odst. 1 písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 
odst. 5“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 5 odst. 3 3. Za účelem zajištění úplnosti a kvality dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí:  
  
 a) 
  
 oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů záměru na 
životní prostředí vypracovali kvalifikovaní odborníci;  
  
 b) 
 
  příslušný orgán zajistí, že má k dispozici dostatečné 
odborné zázemí pro posouzení dokumentace vlivů záměru 
na životní prostředí, nebo že má k takovému odbornému 
zázemí potřebný přístup, a  
  
 c) 
  
 příslušný orgán si v případě potřeby od oznamovatele 
vyžádá další informace podle přílohy IV, které přímo 
souvisejí s učiněním odůvodněného závěru o významných 
vlivech na životní prostředí.“ 

Čl. I bod 
102 

§ 19 odstavec 9 zní: 

„(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která 
závažným způsobem poručila tento zákon nebo nesplnila 
povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace 
anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Zá-
važným porušením zákona se rozumí zejména, pokud 
fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let 
porušila povinnosti podle odstavce 2.“. 

32011L0092 
ve znění 
32014L0052 
 

Čl. 10a Článek 10a Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice. 
Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. 

Čl. I bod 
123 

Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 16 až 18 zní: 

[viz tabulka v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.] 

32011L0092 Přílohy I a II PŘÍLOHA I  
 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 1  
 
 1. Rafinerie surové ropy (s výjimkou závodů 
vyrábějících pouze maziva ze surové ropy) a zařízení ke 
zplyňování a zkapalňování uhlí a živičné břidlice o kapacitě 
500 a více tun denně.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGWBVYY3)



19 

 

  
 2.  
  
a) Tepelné elektrárny a jiná spalovací zařízení s tepelným 
výkonem minimálně 300 MW;  
  
b) Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně 
demontáže nebo konečného uzavření těchto elektráren 
nebo reaktorů(1) (s výjimkou výzkumných zařízení pro 
výrobu a přeměnu štěpných a množivých látek, jejichž 
maximální výkon nepřesahuje 1 kW nepřetržitého 
tepelného výkonu).  
  
 3.  
  
a) Zařízení k přepracování vyhořelého jaderného paliva;  
  
b) Zařízení určená:  
i) k výrobě nebo obohacování jaderných paliv,  
ii) ke zpracování vyhořelého jaderného paliva nebo vysoce 
radioaktivního odpadu,  
iii) ke konečnému zneškodnění vyhořelého jaderného 
paliva,  
iv) výhradně ke konečnému zneškodnění radioaktivního 
odpadu,  
v) výhradně ke skladování (plánovanému na více než 10 
let) vyhořelého jaderného paliva nebo radioaktivního 
odpadu na místě odlišném od místa výroby.  
  
 4.  
  
a) Integrovaná zařízení pro primární tavbu litiny a oceli;  
  
b) Zařízení pro výrobu neželezných surových kovů z rudy, 
koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí 
metalurgických, chemických nebo elektrolytických postupů.  
  
 5. Zařízení k získávání azbestu a zpracování a 
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přepracování azbestu a výrobků obsahujících azbest: pro 
azbestocementové produkty s roční výrobou přesahující 20 
000 tun konečného produktu; pro třecí materiály s roční 
výrobou přesahující 50 tun konečných produktů a pro jiné 
využití azbestu při spotřebě vyšší než 200 tun ročně.  
  
 6. Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k 
výrobě látek v průmyslovém měřítku chemickou přeměnou, 
kde je několik jednotek navazujících a funkčně 
propojených, a které jsou určeny:  
  
a) k výrobě základních organických chemikálií;  
  
b) k výrobě základních anorganických chemikálií;  
  
c) k výrobě fosforečných, dusíkatých nebo draselných 
hnojiv (jednoduchých nebo složených hnojiv);  
  
d) k výrobě základních přípravků na ochranu rostlin a 
biocidů;  
  
e) k výrobě základních farmaceutických produktů 
chemickou nebo biologickou cestou;  
  
f) k výrobě výbušnin.  
  
 7.  
  
a) Výstavba dálkových železničních tratí a letišť(2) se 
základní rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2 100 m 
a více;  
  
b) Výstavba dálnic a rychlostních silnic(3) ;  
  
c) Výstavba nové čtyřproudé nebo víceproudé silnice nebo 
rekonstrukce nebo rozšíření již existující dvouproudé nebo 
méněproudé silnice na čtyřproudou nebo víceproudou, 
jestliže tato nová silnice nebo část rekonstruované nebo 
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rozšířené silnice má minimální souvislou délku 10 
kilometrů.  
  
 8.  
  
a) Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou 
vodní dopravu umožňující plavbu lodí nad 1 350 tun;  
  
b) Obchodní přístavy, přístaviště pro nakládání a vykládání 
spojená s pevninou a vnějšími přístavy (s vyloučením 
přístavišť pro převozní lodi) přístupné lodím nad 1 350 tun.  
  
 9. Zařízení ke zneškodňování nebezpečného odpadu 
spalováním, chemickým zpracováním, ve smyslu přílohy I 
bodu D9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech(4), 
nebo skladováním ve smyslu čl. 3 bodu 2 uvedené 
směrnice.  
  
 10. Zařízení ke zneškodňování nikoliv nebezpečného 
odpadu spalováním, chemickým zpracováním, ve smyslu 
přílohy I bodu D9 směrnice 2008/98/ES o kapacitě 
přesahující 100 tun denně.  
  
 11. Zařízení k odběru nebo umělému doplňování 
podzemních vod, jestliže roční objem odebrané nebo 
uměle doplňované vody dosahuje nebo přesahuje 10 
milionů metrů krychlových.  
  
 12.  
  
a) Díla sloužící k přečerpávání vodních zdrojů mezi 
povodími řek, pokud cílem tohoto přečerpání je zabránit 
případnému nedostatku vody, a pokud objem přečerpané 
vody přesahuje 100 milionů metrů krychlových za rok;  
  
b) Ve všech ostatních případech díla sloužící k 
přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek, pokud 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGWBVYY3)



22 

 

víceletý průměrný průtok v povodí, odkud se voda čerpá, 
přesahuje 2 000 milionů metrů krychlových za rok a objem 
přečerpané vody přesahuje 5% tohoto průtoku.  
 V obou případech je vyloučeno přečerpávání pitné 
vody vedené potrubím.  
  
 13. Čistírny odpadních vod o kapacitě převyšující 150 
000 ekvivalentních obyvatel podle definice v čl. 2 bodu 6 
směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o 
čištění městských odpadních vod(5).  
  
 14. Těžba ropy a zemního plynu ke komerčním 
účelům, pokud denní vytěžené množství přesahuje 500 tun 
v případě ropy a 500 000 metrů krychlových v případě 
plynu.  
  
 15. Přehrady a jiná zařízení určená k akumulaci vody 
nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud nový nebo 
doplňkový objem akumulované vody přesahuje 10 milionů 
metrů krychlových.  
  
 16. Produktovody o průměru větším než 800 mm a 
délce přesahující 40 km:  
  
a) k přepravě plynu, ropy, chemikálií;  
  
b) k přepravě toků oxidu uhličitého (CO 2) za účelem 
geologického ukládání, včetně připojených kompresních 
stanic.  
  
 17. Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat 
s více než:  
  
a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;  
  
b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo  
  
c) 900 místy pro prasnice.  
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 18. Průmyslová zařízení k výrobě:  
  
a) papíroviny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů;  
  
b) papíru a lepenky s výrobní kapacitou nad 200 tun 
denně.  
  
 19. Lomy a povrchová těžba, pokud plocha místa 
přesahuje 25 hektarů, nebo těžba rašeliny, pokud plocha 
místa přesahuje 150 hektarů.  
  
 20. Budování nadzemního vedení elektrické energie o 
napětí 220 kV a vyšším a o délce nad 15 kilometrů.  
  
 21. Zařízení ke skladování ropy, petrochemických 
nebo chemických produktů o kapacitě 200 tisíc tun a vyšší.  
  
 22. Úložiště podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém 
ukládání oxidu uhličitého(6).  
  
 23. Zařízení k zachytávání toků CO 2 za účelem 
geologického ukládání podle směrnice 2009/31/ES ze 
zařízení, na něž se vztahuje tato příloha, nebo ze zařízení 
o celkové roční kapacitě zachyceného CO 2 1,5 megatuny 
nebo vyšší.  
  
 24. Jakékoli změny nebo rozšíření záměrů uvedených 
v této příloze, jež samy o sobě dosahují prahových hodnot 
případně stanovených v této příloze.  
  
PŘÍLOHA II  
 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 2  
 
 1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ  
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a) Záměry restrukturalizace zemědělského půdního fondu;  
  
b) Záměry využití neobdělávané půdy nebo polopřírodních 
území k intenzivnímu zemědělskému využívání;  
  
c) Vodohospodářské záměry pro zemědělství, včetně 
zavlažování a odvodňování půdy;  
  
d) Zalesňování nelesních pozemků a odlesňování za 
účelem změny způsobu využívání půdy;  
  
e) Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat 
(záměry neuvedené v příloze I);  
  
f) Intenzivní chov ryb;  
  
g) Získávání půdy z moře.  
  
 2. TĚŽEBNI PRŮMYSL  
  
a) Lomy, povrchová těžba a těžba rašeliny (záměry 
neuvedené v příloze I);  
  
b) Hlubinná těžba;  
  
c) Těžba nerostů z mořského nebo říčního dna;  
  
d) Hlubinné vrty, zejména:  
i) geotermální vrty,  
ii) vrty pro ukládání jaderného odpadu,  
iii) vrty pro zásobování vodou,  
s výjimkou vrtů pro průzkum stability půdy;  
  
e) Povrchová průmyslová zařízení k těžbě uhlí, ropy, 
zemního plynu a nerostů, jakož i živičné břidlice.  
  
 3. ENERGETICKÝ PRŮMYSL  
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a) Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a 
teplé vody (záměry neuvedené v příloze I);  
  
b) Průmyslová zařízení k dopravě plynu, páry a teplé vody; 
nadzemní vedení elektrické energie (záměry neuvedené v 
příloze I);  
  
c) Povrchové skladování zemního plynu;  
  
d) Podzemní skladování topných plynů;  
  
e) Povrchové skladování fosilních paliv;  
  
f) Průmyslové briketování uhlí a lignitu;  
  
g) Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního 
odpadu (jiná než ta, která jsou uvedená v příloze I);  
  
h) Zařízení k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách;  
  
i) Zařízení k využívání větru pro výrobu elektrické energie 
(větrné parky);  
  
j) Zařízení k zachytávání toků CO2 za účelem 
geologického ukládání podle směrnice 2009/31/ES ze 
zařízení, na něž se nevztahuje příloha I této směrnice.  
  
 4. VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ  
  
a) Zařízení k výrobě surového železa nebo oceli (primární 
nebo sekundární tavení), včetně vybavení pro nepřetržité 
odlévání;  
  
b) Zařízení ke zpracování železných kovů:  
i) válcování za tepla,  
ii) kování pomocí kladiv,  
iii) aplikace ochranných vrstev ze slinutých kovů;  
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c) Slévárny železných kovů;  
  
d) Zařízení k tavení, včetně slitin, neželezných kovů, s 
výjimkou drahých kovů, včetně regenerovaných produktů 
(zušlechťování, odlévání ve slévárnách atd.);  
  
e) Zařízení pro povrchové zpracování kovů a plastů 
elektrolytickou nebo chemickou cestou;  
  
f) Výroba a montáž motorových vozidel a výroba motorů 
pro tato vozidla;  
  
g) Loděnice;  
  
h) Zařízení k výrobě a opravě letadel;  
  
i) Výroba železničního vybavení;  
  
j) Tváření výbuchem;  
  
k) Zařízení k žíhání a slinování kovových rud.  
  
 5. PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH 
SUROVIN  
  
a) Koksovny (suchá destilace uhlí);  
  
b) Zařízení k výrobě cementu;  
  
c) Zařízení k výrobě azbestu a azbestových produktů 
(záměry neuvedené v příloze I);  
  
d) Zařízení k výrobě skla, včetně skelných vláken;  
  
e) Zařízení k tavení minerálních látek, včetně výroby 
minerálních vláken;  
  
f) Výroba keramických produktů vypalováním, zejména 
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střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, 
kameniny nebo porcelánu.  
  
 6. CHEMICKÝ PRŮMYSL (ZÁMĚRY NEUVEDENÉ V 
PŘÍLOZE I)  
  
a) Zpracování meziproduktů a výroba chemikálií;  
  
b) Výroba pesticidů a farmaceutických produktů, barev a 
laků, elastomerů a peroxidů;  
  
c) Zařízení ke skladování ropy, petrochemických a 
chemických produktů.  
  
 7. POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL  
  
a) Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků;  
  
b) Balení a konzervování výrobků živočišného a 
rostlinného původu;  
  
c) Výroba mléčných výrobků;  
  
d) Pivovarnictví a sladovnictví;  
  
e) Výroba cukrovinek a sirupů;  
  
f) Jatka;  
  
g) Škrobárny;  
  
h) Závody na výrobu rybí moučky a rybího oleje;  
  
i) Cukrovary.  
  
 8. TEXTILNÍ, KOŽEDĚLNÝ, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A 
PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL  
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a) Průmyslová zařízení na výrobu papíru a lepenky 
(záměry neuvedené v příloze I);  
  
b) Zařízení k předzpracování (činnosti jako praní, bělení, 
mercerování) nebo barvení vláken nebo textilií;  
  
c) Závody na činění kůží;  
  
d) Zařízení k výrobě a zpracování celulosy.  
  
 9. GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL  
  
 Výroba a zpracování produktů na bázi elastomerů.  
  
 10. ZÁMĚRY V OBLASTI INFRASTRUKTURY  
  
a) Záměry rozvoje průmyslových oblastí;  
  
b) Záměry rozvoje měst, včetně výstavby obchodních 
center a parkovišť;  
  
c) Výstavba železničních tratí a překladišť pro různé druhy 
dopravy a terminálů pro různé druhy dopravy (záměry 
neuvedené v příloze I);  
  
d) Výstavba letišť (záměry neuvedené v příloze I);  
  
e) Výstavba silnic, přístavů a přístavních zařízení, včetně 
rybářských přístavů (záměry neuvedené v příloze I);  
  
f) Výstavba vnitrozemských vodních cest neuvedených v 
příloze I, úpravy toků sloužící k jejich splavnění a ochraně 
proti povodním;  
  
g) Přehrady a jiná zařízení sloužící k akumulaci vody nebo 
k její dlouhodobé retenci (záměry neuvedené v příloze I);  
  
h) Tramvaje, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy 
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nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně 
nebo zvláště k přepravě lidí;  
  
i) Ropovody, plynovody a produktovody k přepravě toků 
CO 2 za účelem geologického ukládání (projekty 
neuvedené v příloze I);  
  
j) Dálkové vodovody;  
  
k) Pobřežní díla určená k boji s erozí a přímořská díla 
umožňující pozměnit pobřeží výstavbou například hrází, 
přístavních hrází, vlnolamů a jiných ochranných děl, s 
vyloučením údržby a rekonstrukce těchto děl;  
  
l) Zařízení k odběru a umělému doplňování podzemní vody 
neuvedená v příloze I;  
  
m) Díla k přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek 
neuvedená v příloze I.  
  
 11. OSTATNÍ ZÁMĚRY  
  
a) Stálé závodní a zkušební dráhy pro motorová vozidla;  
  
b) Zařízení ke zneškodňování odpadu (záměry neuvedené 
v příloze I);  
  
c) Čistírny odpadních vod (záměry neuvedené v příloze I);  
  
d) Odkaliště;  
  
e) Skladování železného šrotu, včetně šrotu pocházejícího 
z vozidel;  
  
f) Zkušebny motorů, turbín nebo reaktorů;  
  
g) Zařízení k výrobě umělých minerálních vláken;  
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h) Zařízení k regeneraci nebo zneškodňování výbušných 
látek;  
  
i) Kafilérie.  
  
 12. CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS  
  
a) Sjezdové dráhy, lyžařské vleky a lanové dráhy a 
přidružená zařízení;  
  
b) Přístaviště plavidel pro sport a rekreaci;  
  
c) Rekreační osady a hotelové komplexy vně městských 
oblastí a přidružená zařízení;  
  
d) Celoročně provozované kempy a autokempy;  
  
e) Zábavní parky.  
  
 13.  
  
a) Jakákoliv změna nebo rozšíření záměrů uvedených v 
příloze I nebo v této příloze, které jsou již povoleny, 
uskutečněny nebo jsou právě uskutečňovány, které by 
mohly mít závažný negativní vliv na životní prostředí 
(změna nebo rozšíření neobsažené v příloze I);  
  
b) Záměry uvedené v příloze I, které slouží výhradně nebo 
převážně k rozvoji a testování nových metod nebo výrobků 
a které nejsou používány více než dva roky. 

Čl. I bod 
124 

127. Příloha č. 2 zní: 

 

„Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

 

Kritéria pro zjišťovací řízení  

 

32014L0052 Příloha, 
odst. 2 

2) 
  
 Přílohy III a IV se nahrazují tímto:  
  
 „PŘÍLOHA III  
  
 KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3  
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I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU  

Parametry záměru musí být zváženy se zvláštním 

zřetelem na 

1. rozsah a podobu záměru jako celku, 

2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých zámě-

rů (realizovaných, povolených, připravovaných, 

uvažovaných), 

3. využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody 

a biologické rozmanitosti 

4. produkci odpadů, 

5. znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy, 

6. rizika závažných nehod nebo katastrof relevant-

ních pro záměr, včetně nehod a katastrof způso-

bených změnou klimatu, v souladu s vědeckými 

poznatky, 

7. rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku konta-

minace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatí-

žení).  

  

II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU  

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, 

musí být zváženy se zvláštním zřetelem na 

1. stávající a schválené využívání území a priority 

jeho trvale udržitelného využívání, 

2. relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schop-

nost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, 

vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně 

její podzemní části, 

3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se 

zvláštním zřetelem na 

a) územní systém ekologické stability krajiny,  

b) zvláště chráněná území, evropsky význam-

 (KRITÉRIA PRO URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II PODROBENY 
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)  
  
 1. Povaha záměrů  
  
 Povaha záměrů musí být brána v úvahu se zvláštním 
zřetelem na:  
  
 a) 
  
 rozsah a podobu záměru jako celku;  
  
 b) 
  
 kumulaci s ostatními stávajícími nebo schválenými 
záměry;  
  
 c) 
  
 využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
biologické rozmanitosti;  
  
 d) 
  
 produkci odpadu;  
  
 e) 
 
  znečišťování a rušivé vlivy;  
  
 f) 
 
  
 riziko závažných nehod nebo katastrof relevantních pro 
dotčený záměr, včetně nehod a katastrof v důsledku 
změny klimatu, v souladu s vědeckými poznatky;  
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né lokality a ptačí oblasti  

c) území přírodních parků,  

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové 

oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské 

prostředí, horské oblasti a lesy, 

e) území historického, kulturního nebo archeo-

logického významu,  

f) území hustě zalidněná,  

g) území, která jsou, nebo u kterých se má za 

to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného 

environmentálního zatížení (včetně starých 

ekologických zátěží).   

 

III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PRO-

STŘEDÍ  

Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve 

vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II., zejména 

s ohledem na vlivy záměru na faktory podle § 2 a dále na 

1. velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a 

populace, které by mohly být zasaženy),  

2. povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy,  

3. intenzitu a složitost vlivů,  

4. pravděpodobnost vlivů,  

5. předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a 

vratnost vlivů.  

6. kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo po-

volených záměrů 

7. možnost účinného snížení vlivů.“. 

 g) 
 
  
 rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace 
vod a znečištění ovzduší).  
  
 2. Umístění záměrů  
  
 Ekologická citlivost geografických oblastí, které by 
mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu 
zejména s ohledem na:  
  
 a) 
 
  stávající a schválený způsob využití půdy;  
  
 b) 
  
 relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační 
schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a 
biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní 
části;  
  
 c) 
 
  únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním 
zřetelem na tato území:  
  
 i) 
  
 mokřady, břehové oblasti a ústí řek,  
  
 ii) 
 
  pobřežní zóny a mořské prostředí,  
  
 iii) 
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 horské oblasti a lesy,  
  
 iv) 
 
  přírodní rezervace a velkoplošná chráněná území,  
  
 v) 
 
  oblasti zřízené nebo chráněné vnitrostátními právními 
předpisy; oblasti soustavy Natura 2000 vyhlášené 
členskými státy podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 
2009/147/ES,  
  
 vi) 
  
 oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem 
environmentální kvality stanovených v právních předpisech 
Unie, které jsou relevantní pro daný záměr, nebo se má za 
to, že v nich k takovému nedodržení došlo,  
  
 vii) 
  
 hustě osídlené oblasti,  
  
 viii) 
 
  krajiny významné z hlediska historického, kulturního 
nebo archeologického.  
  
 3. Druh a povaha moŽného vlivu  
  
 Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán 
v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodech 1 a 
2 této přílohy s ohledem na vliv záměru na faktory uvedené 
v čl. 3 odst. 1 a při zohlednění:  
  
 a) 
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  velikosti a prostorového rozsahu vlivu (například 
geografická oblast a počet obyvatel, kteří by mohli být 
zasaženi;  
  
 b) 
 
  povahy vlivu;  
  
 c) 
 
  přeshraniční povahy vlivu;  
  
 d) 
  
 intenzity a složitosti vlivu;  
  
 e) 
 
  pravděpodobnosti vlivu;  
  
 f) 
 
  předpokládaného počátku, doby trvání, četnosti a 
vratnosti vlivu;  
  
 g) 
  
 kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo 
schválených záměrů;  
  
 h) 
  
 možnosti účinného snížení vlivů.  
  
 PŘÍLOHA IV  
  
 INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1  
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 (INFORMACE URČENÉ K ZAČLENĚNÍ DO 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ)  
  
 1. 
 
  Popis záměru obsahující zejména:  
  
 a) 
 
  popis umístění záměru;  
  
 b) 
 
  popis fyzikální povahy záměru jako celku, případně 
včetně potřebných demoličních prací, a požadavky na 
využívání půdy během výstavby a provozu;  
  
 c) 
  
 popis hlavních charakteristik provozní fáze projektu 
(zejména veškerých výrobních procesů), například 
požadované a spotřebované energie, druhu a množství 
použitého materiálu a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy 
a biologické rozmanitosti);  
  
 d) 
 
  odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a 
emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, 
hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) a množství a druhu 
odpadu vznikajících během výstavby a provozu.  
  
 2. 
 
  Popis vhodných alternativních řešení týkajících se 
záměru a jeho konkrétní povahy (např. pokud jde o podobu 
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záměru, technologii, umístnění, velikost a rozsah), která 
oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů 
vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na 
životní prostředí.  
  
 3. 
  
 Popis příslušných faktorů současného stavu životního 
prostředí (nulová varianta) a nástin jejich 
pravděpodobného vývoje bez provedení záměru, je-li 
možné přírodní změny nulové varianty s přiměřeným úsilím 
posoudit na základě dostupných informací o životním 
prostředí a vědeckých poznatků.  
  
 4. 
 
  Popis faktorů uvedených v čl. 3 odst. 1, které by mohly 
být záměrem významně zasaženy: obyvatelstva, lidského 
zdraví biologické rozmanitosti (např. fauny a flóry), půdy 
(např. záboru půdy, eroze, utužování a zakrývání), vody 
(např. hydromorfologických změn, množství a jakosti), 
ovzduší, klimatu (např. emise skleníkových plynů, vlivů 
souvisejících s přizpůsobením), hmotného majetku, 
kulturního dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů a krajiny.  
  
 5. 
  
 Popis možných významných vlivů navrhovaného 
záměru na životní prostředí vyplývajících z:  
  
 a) 
  
 výstavby a existence záměru, případně včetně 
potřebných demoličních prací;  
  
 b) 
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  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
biologické rozmanitosti pokud možno s ohledem na 
udržitelnou dostupnost těchto zdrojů;  
  
 c) 
  
 emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a 
záření, vzniku rušivých vlivů a odstraňování a využívání 
odpadu;  
  
 d) 
 
  rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní 
prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách);  
  
 e) 
 
  kumulace vlivů s ostatními stávajícími nebo 
schválenými záměry s přihlédnutím k veškerým stávajícím 
environmentálním problémům týkajícím se oblastí se 
zvláštním významem pro životní prostředí, které by mohly 
být zasaženy, nebo k využívání přírodních zdrojů;  
  
 f) 
  
 vlivů záměru na klima (např. povaha a množství emisí 
skleníkových plynů) a zranitelnost záměru vůči změně 
klimatu;  
  
 g) 
 
  použitých technologií a látek.  
  
 Popis možných významných vlivů na faktory uvedené v 
čl. 3 odst. 1 by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, 
sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, 
střednědobé i dlouhodobé, trvalé i dočasné, pozitivní i 
negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu 
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cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni Unie 
nebo členských států, které se týkají záměru.  
  
 6. 
  
 Popis prognostických metod či důkazů použitých ke 
zjištění a posouzení významných vlivů na životní prostředí, 
včetně podrobností týkajících se obtíží (např. technických 
nedostatků nebo chybějících znalostí), které vznikly při 
shromažďování požadovaných informací, a hlavních 
nejistot z nich plynoucích.  
  
 7. 
 
  Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci, 
snížení či pokud možno vyrovnání všech zjištěných 
významných negativních vlivů na životní prostředí, 
popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování 
(např. analýza záměru po jeho skončení). Tento popis by 
měl vysvětlit, do jaké míry jsou významné negativní vlivy 
na životní prostředí vyloučeny, je jim předcházeno nebo 
jsou omezeny či vyrovnány, a měl by zahrnovat fázi 
výstavby i provozu.  
  
 8. 
 
  Popis předpokládaných významných negativních vlivů 
záměru na životní prostředí vyplývajících ze zranitelnosti 
záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které 
jsou pro něj relevantní. Pro tento účel mohou být použity 
příslušné informace, které jsou k dispozici a které byly 
získány na základě posouzení rizik v souladu s právními 
předpisy Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/18/EU1) nebo směrnice Rady 
2009/71/Euratom2), nebo na základě příslušných 
posouzení prováděných podle vnitrostátních právních 
předpisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky 
této směrnice. Uvedený popis by měl případně zahrnovat 
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zamýšlená opatření k prevenci nebo zmírňování 
významných negativních vlivů těchto událostí na životní 
prostředí, jakož i podrobný popis opatření týkajících se 
připravenosti na tyto mimořádné situace a navrhovaných 
reakcí na ně.  
  
 9. 
 
  Všeobecně srozumitelné shrnutí informací 
poskytnutých podle bodů 1 až 8 netechnické povahy.  
  
 10. 
  
 Referenční seznam podrobně uvádějící zdroje použité 
pro popis a posouzení v dokumentaci. 

Čl. I bod 
126 

V příloze č. 3 části B.I se na konci textu bodu 6 doplňují 
slova: „včetně případných demoličních prací nezbytných 
pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s 
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrov-
němi emisí a dalšími parametry“. 

32014L0052 
 

Příloha, 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
  
 Vkládá se nová příloha, která zní:  
  
 „PŘÍLOHA II.A  
  
 INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 4  
  
 (INFORMACE O ZÁMĚRECH UVEDENÝCH V 
PŘÍLOZE II, KTERÉ MÁ POSKYTOVAT OZNAMOVATEL)  
  
 1. 
  
 Popis záměru zahrnující zejména:  
  
 a) 
 
  popis fyzikální povahy záměru jako celku a případně 
demoličních prací;  
  
 b) 
 
  popis umístění záměru, se zvláštním zřetelem na 

Čl. I bod 
128 

V příloze č. 3 část B.II se slova „(například zábor půdy, 
odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)“ 
nahrazují slovy „využívání přírodních zdrojů, zejména pů-
dy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických 
zdrojů, a biologické rozmanitosti“. 

Čl. I bod 
129 

V příloze č. 3 část B.III se slovo „(například“ zrušuje, slova 
„emisí do ovzduší“ se nahrazují slovy „případných předpo-
kládaných reziduí a emisí“ a slovo „technologií)“ se nahra-
zuje slovem „technologií“. 

Čl. I bod 
130 

V příloze č. 3 části C bodu 1 se slova „Výčet nejzávažněj-
ších“ nahrazují slovy „Přehled nejvýznamnějších“ a na 
konci textu se doplňují slova „se zvláštním zřetelem na 
jeho ekologickou citlivost“. 

Čl. I bod V příloze č. 3 části D bod 5 zní:  
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132 „5. Charakteristika použitých metod prognózování a vý-
chozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 
významných vlivů záměru na životní prostředí“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
odst. 2 
 

ekologickou citlivost geografických oblastí, které by mohly 
být zasaženy.  
  
 2. 
 
  Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být 
záměrem významně zasaženy.  
  
 3. 
 
  Popis, v rozsahu dostupných informací, veškerých 
možných významných vlivů záměru na životní prostředí v 
důsledku:  
  
 a) 
  
 případných předpokládaných reziduí a emisí a 
produkce odpadu;  
  
 b) 
 
  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
biologické rozmanitosti.  
  
 4. 
  
 Při shromažďování informací v souladu s body 1 až 3 
se případně zohlední kritéria uvedená v příloze III.“ 
 
2) 
  
 Přílohy III a IV se nahrazují tímto:  
  
 „PŘÍLOHA III  
  
 KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3  
  
 (KRITÉRIA PRO URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT 

Čl. I bod 
133 

V příloze č. 3 se na konci části D doplňuje nový bod 6, 
který zní:  

„6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků 
nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpra-
cování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích“. 
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ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II PODROBENY 
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)  
  
 1. Povaha záměrů  
  
 Povaha záměrů musí být brána v úvahu se zvláštním 
zřetelem na:  
  
 a) 
  
 rozsah a podobu záměru jako celku;  
  
 b) 
  
 kumulaci s ostatními stávajícími nebo schválenými 
záměry;  
  
 c) 
  
 využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
biologické rozmanitosti;  
  
 d) 
  
 produkci odpadu;  
  
 e) 
 
  znečišťování a rušivé vlivy;  
  
 f) 
 
  
 riziko závažných nehod nebo katastrof relevantních pro 
dotčený záměr, včetně nehod a katastrof v důsledku 
změny klimatu, v souladu s vědeckými poznatky;  
  
 g) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGWBVYY3)



42 

 

 
  
 rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace 
vod a znečištění ovzduší).  
  
 2. Umístění záměrů  
  
 Ekologická citlivost geografických oblastí, které by 
mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu 
zejména s ohledem na:  
  
 a) 
 
  stávající a schválený způsob využití půdy;  
  
 b) 
  
 relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační 
schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a 
biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní 
části;  
  
 c) 
 
  únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním 
zřetelem na tato území:  
  
 i) 
  
 mokřady, břehové oblasti a ústí řek,  
  
 ii) 
 
  pobřežní zóny a mořské prostředí,  
  
 iii) 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAGWBVYY3)



43 

 

 horské oblasti a lesy,  
  
 iv) 
 
  přírodní rezervace a velkoplošná chráněná území,  
  
 v) 
 
  oblasti zřízené nebo chráněné vnitrostátními právními 
předpisy; oblasti soustavy Natura 2000 vyhlášené 
členskými státy podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 
2009/147/ES,  
  
 vi) 
  
 oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem 
environmentální kvality stanovených v právních předpisech 
Unie, které jsou relevantní pro daný záměr, nebo se má za 
to, že v nich k takovému nedodržení došlo,  
  
 vii) 
  
 hustě osídlené oblasti,  
  
 viii) 
 
  krajiny významné z hlediska historického, kulturního 
nebo archeologického.  
  
 3. Druh a povaha moŽného vlivu  
  
 Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán 
v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodech 1 a 
2 této přílohy s ohledem na vliv záměru na faktory uvedené 
v čl. 3 odst. 1 a při zohlednění:  
  
 a) 
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  velikosti a prostorového rozsahu vlivu (například 
geografická oblast a počet obyvatel, kteří by mohli být 
zasaženi;  
  
 b) 
 
  povahy vlivu;  
  
 c) 
 
  přeshraniční povahy vlivu;  
  
 d) 
  
 intenzity a složitosti vlivu;  
  
 e) 
 
  pravděpodobnosti vlivu;  
  
 f) 
 
  předpokládaného počátku, doby trvání, četnosti a 
vratnosti vlivu;  
  
 g) 
  
 kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo 
schválených záměrů;  
  
 h) 
  
 možnosti účinného snížení vlivů.  
  
 PŘÍLOHA IV  
  
 INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1  
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 (INFORMACE URČENÉ K ZAČLENĚNÍ DO 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ)  
  
 1. 
 
  Popis záměru obsahující zejména:  
  
 a) 
 
  popis umístění záměru;  
  
 b) 
 
  popis fyzikální povahy záměru jako celku, případně 
včetně potřebných demoličních prací, a požadavky na 
využívání půdy během výstavby a provozu;  
  
 c) 
  
 popis hlavních charakteristik provozní fáze projektu 
(zejména veškerých výrobních procesů), například 
požadované a spotřebované energie, druhu a množství 
použitého materiálu a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy 
a biologické rozmanitosti);  
  
 d) 
 
  odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a 
emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, 
hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) a množství a druhu 
odpadu vznikajících během výstavby a provozu.  
  
 2. 
 
  Popis vhodných alternativních řešení týkajících se 
záměru a jeho konkrétní povahy (např. pokud jde o podobu 
záměru, technologii, umístnění, velikost a rozsah), která 
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oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů 
vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na 
životní prostředí.  
  
 3. 
  
 Popis příslušných faktorů současného stavu životního 
prostředí (nulová varianta) a nástin jejich 
pravděpodobného vývoje bez provedení záměru, je-li 
možné přírodní změny nulové varianty s přiměřeným úsilím 
posoudit na základě dostupných informací o životním 
prostředí a vědeckých poznatků.  
  
 4. 
 
  Popis faktorů uvedených v čl. 3 odst. 1, které by mohly 
být záměrem významně zasaženy: obyvatelstva, lidského 
zdraví biologické rozmanitosti (např. fauny a flóry), půdy 
(např. záboru půdy, eroze, utužování a zakrývání), vody 
(např. hydromorfologických změn, množství a jakosti), 
ovzduší, klimatu (např. emise skleníkových plynů, vlivů 
souvisejících s přizpůsobením), hmotného majetku, 
kulturního dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů a krajiny.  
  
 5. 
  
 Popis možných významných vlivů navrhovaného 
záměru na životní prostředí vyplývajících z:  
  
 a) 
  
 výstavby a existence záměru, případně včetně 
potřebných demoličních prací;  
  
 b) 
 
  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
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biologické rozmanitosti pokud možno s ohledem na 
udržitelnou dostupnost těchto zdrojů;  
  
 c) 
  
 emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a 
záření, vzniku rušivých vlivů a odstraňování a využívání 
odpadu;  
  
 d) 
 
  rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní 
prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách);  
  
 e) 
 
  kumulace vlivů s ostatními stávajícími nebo 
schválenými záměry s přihlédnutím k veškerým stávajícím 
environmentálním problémům týkajícím se oblastí se 
zvláštním významem pro životní prostředí, které by mohly 
být zasaženy, nebo k využívání přírodních zdrojů;  
  
 f) 
  
 vlivů záměru na klima (např. povaha a množství emisí 
skleníkových plynů) a zranitelnost záměru vůči změně 
klimatu;  
  
 g) 
 
  použitých technologií a látek.  
  
 Popis možných významných vlivů na faktory uvedené v 
čl. 3 odst. 1 by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, 
sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, 
střednědobé i dlouhodobé, trvalé i dočasné, pozitivní i 
negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu 
cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni Unie 
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nebo členských států, které se týkají záměru.  
  
 6. 
  
 Popis prognostických metod či důkazů použitých ke 
zjištění a posouzení významných vlivů na životní prostředí, 
včetně podrobností týkajících se obtíží (např. technických 
nedostatků nebo chybějících znalostí), které vznikly při 
shromažďování požadovaných informací, a hlavních 
nejistot z nich plynoucích.  
  
 7. 
 
  Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci, 
snížení či pokud možno vyrovnání všech zjištěných 
významných negativních vlivů na životní prostředí, 
popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování 
(např. analýza záměru po jeho skončení). Tento popis by 
měl vysvětlit, do jaké míry jsou významné negativní vlivy 
na životní prostředí vyloučeny, je jim předcházeno nebo 
jsou omezeny či vyrovnány, a měl by zahrnovat fázi 
výstavby i provozu.  
  
 8. 
 
  Popis předpokládaných významných negativních vlivů 
záměru na životní prostředí vyplývajících ze zranitelnosti 
záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které 
jsou pro něj relevantní. Pro tento účel mohou být použity 
příslušné informace, které jsou k dispozici a které byly 
získány na základě posouzení rizik v souladu s právními 
předpisy Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/18/EU1) nebo směrnice Rady 
2009/71/Euratom2), nebo na základě příslušných 
posouzení prováděných podle vnitrostátních právních 
předpisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky 
této směrnice. Uvedený popis by měl případně zahrnovat 
zamýšlená opatření k prevenci nebo zmírňování 
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významných negativních vlivů těchto událostí na životní 
prostředí, jakož i podrobný popis opatření týkajících se 
připravenosti na tyto mimořádné situace a navrhovaných 
reakcí na ně.  
  
 9. 
 
  Všeobecně srozumitelné shrnutí informací 
poskytnutých podle bodů 1 až 8 netechnické povahy.  
  
 10. 
  
 Referenční seznam podrobně uvádějící zdroje použité 
pro popis a posouzení v dokumentaci. 

Čl. I bod 
139 

Příloha č. 4 zní: 

„Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

 

Náležitosti dokumentace 

 

ČÁST A 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma  

2. IČ  

3. Sídlo (bydliště)  

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zá-

stupce oznamovatele  

 

ČÁST B 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

2. Kapacita (rozsah) záměru  

32014L0052 Příloha, 
odst. 2 

2) 
  
 Přílohy III a IV se nahrazují tímto:  
  
 „PŘÍLOHA III  
  
 KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3  
  
 (KRITÉRIA PRO URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II PODROBENY 
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)  
  
 1. Povaha záměrů  
  
 Povaha záměrů musí být brána v úvahu se zvláštním 
zřetelem na:  
  
 a) 
  
 rozsah a podobu záměru jako celku;  
  
 b) 
  
 kumulaci s ostatními stávajícími nebo schválenými 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými 

záměry  

5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamova-

telem zvažovaných variant s uvedením hlavních 

důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně 

srovnání vlivů na životní prostředí  

6. Popis technického a technologického řešení zá-

měru včetně případných demoličních prací ne-

zbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů 

spadajících do režimu zákona o integrované pre-

venci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými 

technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a 

dalšími parametry 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru 

a jeho dokončení  

8. Výčet dotčených územních samosprávných celků  

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a 

správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vy-

dávat. 

 

II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost zábo-

ru) 

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdro-

je) 

4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotře-

ba) 

5. Biologická rozmanitost 

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (napří-

klad potřeba souvisejících staveb) 

záměry;  
  
 c) 
  
 využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
biologické rozmanitosti;  
  
 d) 
  
 produkci odpadu;  
  
 e) 
 
  znečišťování a rušivé vlivy;  
  
 f) 
 
  
 riziko závažných nehod nebo katastrof relevantních pro 
dotčený záměr, včetně nehod a katastrof v důsledku 
změny klimatu, v souladu s vědeckými poznatky;  
  
 g) 
 
  
 rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace 
vod a znečištění ovzduší).  
  
 2. Umístění záměrů  
  
 Ekologická citlivost geografických oblastí, které by 
mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu 
zejména s ohledem na:  
  
 a) 
 
  stávající a schválený způsob využití půdy;  
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III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a pro-

voz) 

1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží 

(například přehled zdrojů znečišťování, druh a 

množství emitovaných znečisťujících látek, způso-

by a účinnost zachycování znečišťujících látek)  

2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních 

vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, 

vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich 

účinnost)  

3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, katego-

rizace a množství odpadů, způsoby nakládání 

s odpady)  

4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, 

záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, 

množství emisí, způsoby jejich omezení)  

5. Doplňující údaje (například významné terénní 

úpravy a zásahy do krajiny)  

 

 

ČÁST C 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ  

1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charak-

teristik dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, 

její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a 

fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, 

územní systém ekologické stability krajiny, zvláště 

chráněná území, přírodní parky, evropsky významné 

lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska 

 b) 
  
 relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační 
schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a 
biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní 
části;  
  
 c) 
 
  únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním 
zřetelem na tato území:  
  
 i) 
  
 mokřady, břehové oblasti a ústí řek,  
  
 ii) 
 
  pobřežní zóny a mořské prostředí,  
  
 iii) 
 
  
 horské oblasti a lesy,  
  
 iv) 
 
  přírodní rezervace a velkoplošná chráněná území,  
  
 v) 
 
  oblasti zřízené nebo chráněné vnitrostátními právními 
předpisy; oblasti soustavy Natura 2000 vyhlášené 
členskými státy podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 
2009/147/ES,  
  
 vi) 
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nerostů; dále území historického, kulturního nebo ar-

cheologického významu, území hustě zalidněná, 

území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré 

ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném 

území)  

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, 

resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek 

nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovliv-

něny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), 

vody (např. hydromorfologické poměry v území 

a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy 

(např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a 

lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a de-

gradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrý-

vání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. 

stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosys-

témů), klimatu (např. dopady spojené se změnou kli-

matu, zranitelnost území vůči projevům změny klima-

tu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného ma-

jetku a kulturního dědictví včetně architektonických 

a archeologických aspektů  

3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v do-

tčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a 

předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě 

neprovedení záměru, je-li možné jej na základě do-

stupných informací o životním prostředí a vědeckých 

poznatků posoudit 

 

ČÁST D 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

 oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem 
environmentální kvality stanovených v právních předpisech 
Unie, které jsou relevantní pro daný záměr, nebo se má za 
to, že v nich k takovému nedodržení došlo,  
  
 vii) 
  
 hustě osídlené oblasti,  
  
 viii) 
 
  krajiny významné z hlediska historického, kulturního 
nebo archeologického.  
  
 3. Druh a povaha moŽného vlivu  
  
 Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán 
v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodech 1 a 
2 této přílohy s ohledem na vliv záměru na faktory uvedené 
v čl. 3 odst. 1 a při zohlednění:  
  
 a) 
 
  velikosti a prostorového rozsahu vlivu (například 
geografická oblast a počet obyvatel, kteří by mohli být 
zasaženi;  
  
 b) 
 
  povahy vlivu;  
  
 c) 
 
  přeshraniční povahy vlivu;  
  
 d) 
  
 intenzity a složitosti vlivu;  
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I. Charakteristika a hodnocení velikosti 

a významnosti předpokládaných přímých, nepří-

mých, sekundárních, kumulativních, přeshranič-

ních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, 

trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů 

záměru, které vyplývají z výstavby a existence 

záměru (včetně případných demoličních prací ne-

zbytných pro jeho realizaci), použitých technologií 

a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání 

s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími 

nebo povolenými záměry (s přihlédnutím 

k aktuálnímu stavu  území chráněných podle zá-

kona o ochraně přírody a krajiny a využívání pří-

rodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou do-

stupnost) se zohledněním požadavků jiných práv-

ních předpisů na ochranu životního prostředí:  

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství 

emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, 

zranitelnost záměru vůči změně klimatu) 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a 

biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, 

vznik rušivých vlivů) 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

5. Vlivy na půdu  

6. Vlivy na přírodní zdroje  

7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, eko-

systémy)  

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 

architektonických a archeologických aspektů  

 

  
 e) 
 
  pravděpodobnosti vlivu;  
  
 f) 
 
  předpokládaného počátku, doby trvání, četnosti a 
vratnosti vlivu;  
  
 g) 
  
 kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo 
schválených záměrů;  
  
 h) 
  
 možnosti účinného snížení vlivů.  
  
 PŘÍLOHA IV  
  
 INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1  
  
 (INFORMACE URČENÉ K ZAČLENĚNÍ DO 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ)  
  
 1. 
 
  Popis záměru obsahující zejména:  
  
 a) 
 
  popis umístění záměru;  
  
 b) 
 
  popis fyzikální povahy záměru jako celku, případně 
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II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní 

dědictví a životní prostředí při možných nehodách, 

katastrofách a nestandardních stavech a předpo-

kládaných významných vlivů z nich plynoucích 

 

III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části 

D bodu I a II z hlediska jejich velikosti a význam-

nosti včetně jejich vzájemného působení, se 

zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vli-

vů  

 

IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhova-

ných opatření k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných negativních vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, 

pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě 

opatření k monitorování možných negativních vlivů 

na životní prostředí (např. post-projektová analý-

za), které se vztahují k fázi výstavby a provozu 

záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti 

na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na 

ně 

     

V. Charakteristika použitých metod prognózování a 

výchozích předpokladů a důkazů při pro zjištění a 

hodnocení významných vlivů záměru na životní 

prostředí 

 

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedo-

statků nebo nedostatků ve znalostech), které se 

vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních 

nejistot z nich plynoucích  

včetně potřebných demoličních prací, a požadavky na 
využívání půdy během výstavby a provozu;  
  
 c) 
  
 popis hlavních charakteristik provozní fáze projektu 
(zejména veškerých výrobních procesů), například 
požadované a spotřebované energie, druhu a množství 
použitého materiálu a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy 
a biologické rozmanitosti);  
  
 d) 
 
  odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a 
emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, 
hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) a množství a druhu 
odpadu vznikajících během výstavby a provozu.  
  
 2. 
 
  Popis vhodných alternativních řešení týkajících se 
záměru a jeho konkrétní povahy (např. pokud jde o podobu 
záměru, technologii, umístnění, velikost a rozsah), která 
oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů 
vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na 
životní prostředí.  
  
 3. 
  
 Popis příslušných faktorů současného stavu životního 
prostředí (nulová varianta) a nástin jejich 
pravděpodobného vývoje bez provedení záměru, je-li 
možné přírodní změny nulové varianty s přiměřeným úsilím 
posoudit na základě dostupných informací o životním 
prostředí a vědeckých poznatků.  
  
 4. 
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ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 

předloženy)  

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v 

přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem 

předloženou variantu řešení záměru 

 

ČÁST F 

ZÁVĚR 

 

ČÁST G 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 

ČÁST H 

PŘÍLOHY 

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k 

záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke 

skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a 

dále například přílohy mapové, obrazové a grafické: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno 

podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: 

Referenční seznam použitých zdrojů: 

Datum zpracování dokumentace: 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele 

dokumentace a osob, které se podílely na zpracování 

dokumentace: 

  Popis faktorů uvedených v čl. 3 odst. 1, které by mohly 
být záměrem významně zasaženy: obyvatelstva, lidského 
zdraví biologické rozmanitosti (např. fauny a flóry), půdy 
(např. záboru půdy, eroze, utužování a zakrývání), vody 
(např. hydromorfologických změn, množství a jakosti), 
ovzduší, klimatu (např. emise skleníkových plynů, vlivů 
souvisejících s přizpůsobením), hmotného majetku, 
kulturního dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů a krajiny.  
  
 5. 
  
 Popis možných významných vlivů navrhovaného 
záměru na životní prostředí vyplývajících z:  
  
 a) 
  
 výstavby a existence záměru, případně včetně 
potřebných demoličních prací;  
  
 b) 
 
  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a 
biologické rozmanitosti pokud možno s ohledem na 
udržitelnou dostupnost těchto zdrojů;  
  
 c) 
  
 emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a 
záření, vzniku rušivých vlivů a odstraňování a využívání 
odpadu;  
  
 d) 
 
  rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní 
prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách);  
  
 e) 
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Podpis zpracovatele dokumentace:“.  
  kumulace vlivů s ostatními stávajícími nebo 
schválenými záměry s přihlédnutím k veškerým stávajícím 
environmentálním problémům týkajícím se oblastí se 
zvláštním významem pro životní prostředí, které by mohly 
být zasaženy, nebo k využívání přírodních zdrojů;  
  
 f) 
  
 vlivů záměru na klima (např. povaha a množství emisí 
skleníkových plynů) a zranitelnost záměru vůči změně 
klimatu;  
  
 g) 
 
  použitých technologií a látek.  
  
 Popis možných významných vlivů na faktory uvedené v 
čl. 3 odst. 1 by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, 
sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, 
střednědobé i dlouhodobé, trvalé i dočasné, pozitivní i 
negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu 
cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni Unie 
nebo členských států, které se týkají záměru.  
  
 6. 
  
 Popis prognostických metod či důkazů použitých ke 
zjištění a posouzení významných vlivů na životní prostředí, 
včetně podrobností týkajících se obtíží (např. technických 
nedostatků nebo chybějících znalostí), které vznikly při 
shromažďování požadovaných informací, a hlavních 
nejistot z nich plynoucích.  
  
 7. 
 
  Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci, 
snížení či pokud možno vyrovnání všech zjištěných 
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významných negativních vlivů na životní prostředí, 
popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování 
(např. analýza záměru po jeho skončení). Tento popis by 
měl vysvětlit, do jaké míry jsou významné negativní vlivy 
na životní prostředí vyloučeny, je jim předcházeno nebo 
jsou omezeny či vyrovnány, a měl by zahrnovat fázi 
výstavby i provozu.  
  
 8. 
 
  Popis předpokládaných významných negativních vlivů 
záměru na životní prostředí vyplývajících ze zranitelnosti 
záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které 
jsou pro něj relevantní. Pro tento účel mohou být použity 
příslušné informace, které jsou k dispozici a které byly 
získány na základě posouzení rizik v souladu s právními 
předpisy Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/18/EU1) nebo směrnice Rady 
2009/71/Euratom2), nebo na základě příslušných 
posouzení prováděných podle vnitrostátních právních 
předpisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky 
této směrnice. Uvedený popis by měl případně zahrnovat 
zamýšlená opatření k prevenci nebo zmírňování 
významných negativních vlivů těchto událostí na životní 
prostředí, jakož i podrobný popis opatření týkajících se 
připravenosti na tyto mimořádné situace a navrhovaných 
reakcí na ně.  
  
 9. 
 
  Všeobecně srozumitelné shrnutí informací 
poskytnutých podle bodů 1 až 8 netechnické povahy.  
  
 10. 
  
 Referenční seznam podrobně uvádějící zdroje použité 
pro popis a posouzení v dokumentaci. 

Čl. I bod V příloze č. 5 se na konci textu označení části IV doplňují 32014L0052 Čl. 1 odst. 9 9) 
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142 slova: „A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁ-
NÍ“. 

    
 Vkládá se nový článek, který zní:  
  
 „Článek 8a  
  
 1. Rozhodnutí, jímž se uděluje povolení, obsahuje 
alespoň tyto informace:  
  
 a) 
  
 odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 písm. g) bodu iv);  
  
 b) 
  
 veškeré environmentální podmínky připojené k 
rozhodnutí a popis prvků záměru nebo zamýšlených 
opatření k vyloučení, prevenci nebo snížení a pokud 
možno vyrovnání významných negativních vlivů na životní 
prostředí, jakož případně i popis opatření pro monitorování.  
  
 2. Rozhodnutí, jímž se udělení povolení zamítá, uvede 
hlavní důvody tohoto zamítnutí.  
  
 3. Pokud členské státy uplatňují řízení uvedená v čl. 2 
odst. 2 jiná než povolovací řízení, má se za to, že 
požadavky odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou splněny, 
jestliže jakékoli rozhodnutí vydané v rámci těchto řízení 
obsahuje informace uvedené v těchto odstavcích a jsou 
stanoveny mechanismy umožňující splnit požadavky 
odstavce 6 tohoto článku.  
  
 4. V souladu s požadavky uvedenými v odst. 1 písm. b) 
členské státy zajistí, aby oznamovatel provedl prvky 
záměru nebo opatření, které mají za cíl vyloučení, 
prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání významných 
negativních vlivů na životní prostředí, a stanoví postupy 
pro monitorování významných negativních vlivů na životní 
prostředí.  

  

  

Čl. I bod 
145 

V příloze č. 6 části I se doplňuje bod 9, který zní:  

„9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na 
životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené 
povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho 
vlivů na životní prostředí“. 
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 Parametry, které mají být sledovány, a délka trvání 
monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a 
rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní 
prostředí.  
  
 S cílem zabránit duplikaci monitorování mohou být, 
pokud je to vhodné, použita stávající opatření pro 
monitorování, která vyplývají z jiných právních předpisů 
Unie než z této směrnice a z vnitrostátních právních 
předpisů.  
  
 5. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán přijal 
rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 v přiměřené časové 
lhůtě.  
  
 6. Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, přesvědčí se, že odůvodněný závěr uvedený v čl. 
1 odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z rozhodnutí 
uvedených v odstavci 3 tohoto článku je stále aktuální. 
Členské státy mohou za tímto účelem stanovit dobu 
platnosti odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1 odst. 2 
písm. g) bodě iv) nebo kteréhokoli z rozhodnutí uvedených 
v odstavci 3 tohoto článku.“ 
 

Čl. II body 1 
až 3 

1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém již 

uplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě 

neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na 

32014L0052 Čl. 3 1. Na záměry, u nichž bylo určování podle čl. 4 odst. 2 
směrnice 2011/92/EU zahájeno před 16. květnem 2017, se 
vztahují povinnosti uvedené v článku 4 směrnice 
2011/92/EU ve znění před změnou provedenou touto 
směrnicí. 2.Na záměry se vztahují povinnosti uvedené v 
článku 3 a článcích 5 až 11 směrnice 2011/92/EU ve znění 
před změnou provedenou touto směrnicí, pokud u nich 
před 16. květnem 2017. a) bylo zahájeno řízení pro vydání 
stanoviska podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/92/EU, nebo 
b) byly poskytnuty informace uvedené v čl. 5 odst. 1 
směrnice 2011/92/EU. 
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životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; 

příslušný úřad se nemění. 

3. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí vrácena 

podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li oznamovatel 

doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. května 2017. 32014L0052 Čl. 2  1.Aniž je dotčen článek 3, uvedou členské státy v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 
touto směrnicí do 16. května 2017. Tyto předpisy přijaté 
členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 2. 
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice. 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

CELEX 31992L0043 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

CELEX 32001L0042 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 

CELEX 32011L0092 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
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CELEX 32014L0052 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 
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