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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu vyhlášky:  
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 2. 2018 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem návrhu vyhlášky je naplnění nově formulovaného zmocnění vyplývající z § 45i odst. 13 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů („zákon 
o ochraně přírody a krajiny“), za účelem sjednocení náležitostí a zkvalitnění provádění 
posouzení podle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny („naturové“ posouzení). 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Na základě výsledků provedených konzultací s orgány zajišťujícími proces posuzování vlivů 
záměru a koncepce na životní prostředí (dále jen „EIA“, resp. „SEA“) se nepředpokládá změna 
administrativní náročnosti u posuzování záměrů, ani u posuzování koncepcí či územně 
plánovací dokumentace. Administrativní zátěž MŽP při vedení procesů EIA/SEA zůstane 
na stejné úrovni jako dosud – viz bod 3.1. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Vyhláška nebude představovat výraznou změnu co do rozsahu i náležitostí posouzení. 
Nepředpokládá se navýšení náročnosti, a tedy ani času potřebného pro vypracování 
„naturového“ posouzení, a to ani v případě hodnocení záměrů, ani v případě hodnocení 
koncepcí či územně plánovací dokumentace. Administrativní zátěž autorizovaných osob zůstane 
nezměněna. Z tohoto důvodu se neočekává ani navýšení celkových finančních nákladů, které by 
bylo nutné na zpracování „naturového“ posouzení vynaložit ze strany zadavatele/předkladatele 
záměru či koncepce či územně plánovací dokumentace – viz bod 3.1. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
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Nepředpokládá se změna administrativní náročnosti pro krajské úřady při vedení procesů EIA / 
SEA. – viz bod 3.1 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Sjednocením obsahových a věcných náležitostí „naturového“ posouzení dojde ke zvýšení 
standardu jeho kvality, a tím ke zvýšení efektivity „naturového“ hodnocení jako nástroje ochrany 
životního prostředí – viz bod 3.1. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny. 

1.2 Definice problému 
V souvislosti s novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb., účinnost ke dni 1. 1. 
2018), byl do ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny nově zařazen odstavec 
13, který zmocňuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) k vydání prováděcího 
právního předpisu, kterým se stanoví náležitosti posouzení vlivu na předmět ochrany a 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen „naturové“ posouzení či 
„naturové“ hodnocení). Na základě tohoto zákonného zmocnění MŽP přistupuje k vydání 
prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví náležitosti „naturového“ posouzení.  

Stávající model, kdy náležitosti „naturového“ posouzení jsou nadále upraveny pouze 
metodicky, lze označit v praxi za dostačující, nicméně k zefektivnění procesu „naturového“ 
hodnocení považuje MŽP za potřebné stanovit náležitosti posouzení právním předpisem tak, 
aby měly vždy jednotnou strukturu, která bude odpovídajícím způsobem odborně obsahově 
naplněna a následně bude vymahatelná tak, aby v konkrétním případě nedošlo k opomenutí 
částí, které jsou pro úplné zpracování „naturového“ hodnocení zásadní. 

Nový prováděcí právní předpis má formu vyhlášky a obsahuje náležitosti posouzení, která se 
zpracovávají v případech, kdy orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle ustanovení 
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučí významný vliv záměru či 
koncepce na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Návrh vyhlášky vychází z dlouhodobých zkušeností MŽP s metodickým vedením v této 
oblasti a práce autorizovaných osob. Předmětný návrh záměrně nesměřuje k významné 
úpravě nynějšího modelu, ale pouze k jeho legislativnímu ukotvení, které povede 
k zefektivnění a zvýšení transparentnosti procesu posouzení podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny prostřednictvím nastavení legislativních kritérií pro hodnocení správnosti 
posouzení.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současné době jsou náležitosti „naturového“ posouzení upraveny pouze metodicky 
(Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP, listopad 2007, 
ročník XVII, částka 11). Metodika však není právně závazná a závisí tedy pouze 
na autorizované osobě zpracovávající „naturové“ posouzení, zda se dané metodiky při 
zpracování posouzení záměrů a koncepcí bude držet. V důsledku jsou tedy náležitosti 
„naturového“ hodnocení nevymahatelné, a to jak ze strany předkladatele záměru či 
koncepce, tak ze strany příslušných orgánů státní správy zajišťujících či vyjadřujících se 
v rámci procesu EIA / SEA. Předkladatel návrhu je tedy toho názoru, že pokud právní 
předpis jednoznačně stanoví povinnost zpracování „naturového“ posouzení, musí také jasně 
definovat jeho strukturu a obsah. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
• Autorizované osoby podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zpracovávající „naturové“ 

posouzení záměrů a koncepcí 

• Příslušné úřady podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), provádějící kontrolu 
náležitostí „naturového“ posouzení - MŽP, včetně odborů výkonu státní správy MŽP 
(dále jen „OVSS“) a krajské úřady 

• Příslušné orgány ochrany přírody dotčené v rámci procesů podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, kontrolující náležitosti „naturového“ 
posouzení, správnost a úplnost věcného obsahu posouzení - Správy národních 
parků, Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajské úřady, 
MŽP, OVSS a újezdní úřady 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je jednoznačná a úplná úprava veškerých náležitostí „naturového“ posouzení, 
čímž by mělo dojít především k sjednocení a zkvalitnění práce autorizovaných osob, které 
budou efektivněji kontrolovány ze strany příslušných orgánů státní správy. Tímto dojde 
zároveň k zvýšení transparentnosti procesu a posílení principu právní jistoty, a to jak 
na straně investorů při přebírání díla, tak i autorizovaných osob, které nesou odpovědnost 
za správně a úplně zpracované „naturové“ posouzení. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Bude-li zachován současný stav, tzn. nedojde-li k vydání vyhlášky na základě zákonného 
zmocnění, i nadále budou kritéria pro posouzení obsahové úplnosti posouzení upraveny 
pouze metodicky.  Obsah „naturového“ posouzení nebude ze strany autorizovaných osob 
zpracováván jednotně, kvalita „naturového“ posouzení může být rozdílná, a zároveň bude 
komplikované vymáhání doplnění chybějících informací. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování současného stavu, kdy náležitosti „naturového“ hodnocení jsou upraveny pouze 
metodicky, nikoli legislativně. 

2.2 Varianta 1 
Náležitosti „naturového“ hodnocení budou upraveny vyhláškou o náležitostech posouzení 
vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny.  
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Varianta 0 předpokládá zachování současného znění legislativy, kdy náležitosti „naturového“ 
hodnocení nejsou na rozdíl od např. náležitostí hodnocení vlivů záměru a koncepcí 
na životní prostředí nijak legislativně upraveny. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V současnosti jsou náležitosti „naturového“ hodnocení upraveny pouze metodicky. Orgány 
provádějící kontrolu náležitostí „naturového“ posouzení, resp. správnost a úplnost věcného 
obsahu (Správy národních parků, Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, krajské úřady, MŽP, OVSS a Újezdní úřady), tudíž nemohou s odkazem na žádný 
právní předpis vymáhat případné chybějící náležitosti posouzení, neboť nejsou závazné.  

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V současnosti disponuje příslušnou autorizací 49 fyzických osob, které zpracovávají 
„naturové“ posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. „Naturové“ posouzení 
je upraveno metodicky (Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník 
MŽP, listopad 2007, ročník XVII, částka 11). Metodika však není právně závazná 
a v podstatě tedy závisí pouze na autorizované osobě zpracovávající „naturové“ posouzení, 
zda se dané metodiky při zpracování posouzení záměrů a koncepcí bude držet nebo ne. 
Autorizovaná osoba tedy v podstatě není zavázána ve vztahu k zadavateli, který z hlediska 
odevzdání kompletního díla spoléhá na praxi a erudici autorizované osoby. Přijetí vyhlášky 
potom zaručí jednotný obsah a strukturu odevzdaného díla. 

Dle provedených konzultací s autorizovanými osobami se čas potřebný ke zpracování 
„naturového“ hodnocení velmi liší podle typu záměru či koncepce, obvykle se pohybuje cca 
mezi 4 až 25 pracovními dny čistého času. Vyloučit samozřejmě nelze ani situace, kdy je tato 
doba i podstatněji prodloužena, a to zejména u zvlášť složitých záměrů, popř. tam, kde je 
potřebné provést rozsáhlejší terénní šetření. Cena za „naturové“ hodnocení se taktéž 
významně liší podle velikosti a složitosti záměru a jeho vlivů, či podle toho, v jakém rozsahu 
je třeba zapojit externí specialisty; průměrně se jedná o zhruba 15 – 20 tis. Kč 
u jednodušších záměrů, cca 40 - 60 tis. Kč v případě složitějších záměrů; pokud se jedná 
o rozsáhlejší koncepce či náročné záměry, může cena přesáhnout i 100 000 Kč i více.  

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Kraje jsou vedle MŽP orgány příslušnými k zajištění procesů EIA / SEA v případech, kdy tak 
stanoví zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň jsou v rozsahu svých 
kompetencí stanovených zákonem o ochraně přírody a krajiny orgány příslušnými k ochraně 
lokalit soustavy Natura 2000. Zaprvé tedy mohou vést procesy EIA / SEA, zadruhé jsou 
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v případě možného významného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v rámci tohoto 
procesu dotčenými orgány na úseku ochrany těchto lokalit. 

 

Dopady na životní prostředí 

Samotná existence nástroje a zákonné povinnosti zpracovávat „naturové“ posouzení (podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny) má pozitivní dopad na ochranu životního prostředí, 
potažmo ochranu předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti.  

V současnosti je vysoký standard provádění „naturového“ hodnocení významným nástrojem 
v oblasti ochrany životního prostředí, resp. lokalit soustavy Natura 2000. Tento vysoký 
standard je zajištěn vysokými nároky na odbornou způsobilost autorizovaných osob a jejich 
kontinuálním metodickým vedením ze strany MŽP. 

 

b) Varianta 1 

Podle varianty 1 budou náležitosti „naturového“ hodnocení upraveny vyhláškou, čímž dojde 
ke sjednocení obsahových a věcných náležitostí „naturového“ posouzení a zvýší se standard 
prostřednictvím nastavení legislativních kritérií pro hodnocení správnosti posouzení. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Legislativním sjednocením obsahových a věcných náležitostí „naturového“ posouzení dojde 
k zajištění vzájemné porovnatelnosti návrhů, a také se zvýší transparentnost celého procesu. 

Orgány provádějící kontrolu náležitostí „naturového“ posouzení, jejich správnost a úplnost 
věcného obsahu (Správy národních parků, Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR, krajské úřady, MŽP, OVSS a újezdní úřady), budou moci požadovat případné 
chybějící náležitosti posouzení po zpracovateli. 

Na základě výsledků provedených konzultací s krajskými úřady a MŽP včetně OVSS se 
nepředpokládá změna administrativní náročnosti u posuzování záměrů, ani koncepcí, 
vč. územně plánovací dokumentace. Administrativní zátěž krajských úřadů a MŽP včetně 
OVSS při vedení procesů EIA / SEA by měla zůstat na stejné úrovni jako dosud. Příslušné 
orgány ochrany přírody jako orgány dotčené v rámci EIA / SEA již dnes na základě dostupné 
metodiky kontrolují náležitosti „naturového“ hodnocení.  

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Osoby autorizované k vypracování „naturového“ posouzení podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny budou muset zpracovávat „naturové“ posouzení ve struktuře, resp. 
s náležitostmi podle vyhlášky. Autorizované osoby se více zaměří na chronologii úvahy při 
samotném hodnocení vlivů záměru a její odůvodnění a na základě toho budou formulovat 
jasný závěr hodnocení. 

Dle konzultací s autorizovanými osobami nebude vyhláška představovat výraznou změnu co 
do rozsahu i náležitostí posouzení. Nepředpokládá se navýšení náročnosti a tedy ani času 
potřebného pro vypracování „naturového“ posouzení, a to ani v případě hodnocení záměrů, 
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ani v případě hodnocení koncepcí, včetně územně plánovacích dokumentací. Důvodem je, 
že se v zásadě nemění náležitosti hodnocení, které jsou již dnes od autorizovaných osob 
metodickým pokynem vyžadovány; změna spočívá zejména v možnosti tyto náležitosti 
kontrolovat a ze strany příslušných orgánů vymáhat. Administrativní zátěž autorizovaných 
osob zůstane nezměněna, jednorázově však bude třeba po vydání nového předpisu 
ze strany autorizovaných osob zkontrolovat a případně upravit nynější šablony pro provádění 
hodnocení (např. seřazení kapitol dle vyhlášky, popř. zařazení dalších drobností). Toto 
jednorázové navýšení administrativní zátěže však uvedla pouze jedna z oslovených 
autorizovaných osob a hodnotila jej jako nevýznamné, max. do 5 % oproti současnosti. 

Z tohoto důvodu se neočekává ani navýšení celkových finančních nákladů, které by bylo 
nutné na zpracování „naturového“ posouzení vynaložit ze strany zadavatele / předkladatele 
záměru či koncepce či územně plánovací dokumentace. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Nepředpokládá se změna administrativní náročnosti pro krajské úřady při vedení procesů 
EIA / SEA (viz kapitola „Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“). 

 

Dopady na životní prostředí 

Sjednocením obsahových a věcných náležitostí „naturového“ posouzení dojde ke zvýšení 
standardu jeho kvality, a tím ke zvýšení efektivity „naturového“ hodnocení jako nástroje 
ochrany životního prostředí. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Tabulka 1: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 

Chybějící náležitosti 
„naturového“ hodnocení 

jsou pro orgány provádějící 
kontrolu náležitostí hůře 

vymahatelné 

*** 

Podnikatelské prostředí 

- - 
Autorizované osoby - 

zpracování „naturového“ 
posouzení dle metodiky 

- 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - - - 

Životní prostředí 

„Naturové“ hodnocení jako 
nástroj ochrany životního 

prostředí 
*** -  - 

   Riziko nejednotného 
„naturového“ posouzení *** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 -  - 
Snazší vymahatelnost 

chybějících údajů 
v "naturovém" posouzení 

**** 

Podnikatelské prostředí 

- - 
Autorizované osoby - 

zpracování „naturového“ 
posouzení dle vyhlášky 

-  

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Životní prostředí 

Zvýšení efektivity 
„naturového“ hodnocení jako 
nástroje ochrany životního 

prostředí 

*** - - 

Jednotná struktura 
„naturového“ posouzení ***   

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
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dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 
 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Přijetím varianty 1 dojde k zefektivnění a zvýšení transparentnosti procesu zpracovávání 
„naturového“ posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci procesů dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebního zákona. Legislativní sjednocení 
požadavků na náležitosti „naturového“ posouzení přispěje též ke zkvalitnění práce 
autorizovaných osob a zvýšení právní jistoty zadavatelů / předkladatelů záměrů a koncepcí 
či pořizovatelů územně plánovací dokumentace.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Návrh vyhlášky vychází z dlouhodobých zkušeností MŽP s metodickým vedením v této 
oblasti a práce autorizovaných osob a záměrně nesměřuje k úpravě nynějšího modelu, ale 
pouze k jeho legislativnímu ukotvení, tzn. stanovení náležitostí „naturového“ posouzení. 
Vzhledem k těmto skutečnostem lze předpokládat, že zavádění předmětné vyhlášky bude 
úspěšné a nebude dotčeným subjektům (především autorizovaným osobám) činit potíže. 
Dodržování vyhlášky bude případně vynucováno v rámci příslušných procesů podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí či ve vazbě na vyhlášku č. 468/2004 Sb., 
o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. stanovené 
podmínky odnětí autorizace. 

Subjekty odpovědné za zavádění: MŽP. 

Subjekty odpovědné za vynucování: MŽP vč. OVSS, krajské úřady, Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, správy národních parků, újezdní úřady. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Vzhledem k tomu, že jde pouze o legislativní ukotvení současného modelu zpracovávání 
„naturového“ posouzení, a to z důvodu sjednocení obsahových a věcných náležitostí 
posouzení, se MŽP nedomnívá, že je důvodné stanovovat konkrétní datum a indikátory pro 
provedení přezkumu účinnosti předmětné legislativní změny. Z provedených konzultací 
vyplynulo, že autorizované osoby zpracovávají již nyní „naturové“ posouzení podle Metodiky 
hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, 
ze které návrh ve velké míře vychází a přijetí této vyhlášky nebude mít významný dopad 
na současný model zpracovávání „naturového“ posouzení. Přezkum účinnosti tak bude 
probíhat ze strany MŽP a dalších odpovědných subjektů průběžně a na základě konkrétní 
zpětné vazby a podnětů ze strany dotčených subjektů. 
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7 Konzultace a zdroje dat 
Při přípravě vyhlášky byly konzultovány následující subjekty:  

1. Autorizované osoby, které zpracovávají „naturové“ posouzení podle § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny (ze 49 autorizovaných osob bylo osloveno 15 osob, tzn. 
přibližně třetina, z nichž zpětně reagovalo 11 osob). Tyto osoby byly dotazovány 
na současnou časovou náročnost zpracování „naturového“ hodnocení, současné ceny 
za „naturová“ hodnocení záměrů a koncepcí a na předpokládanou změnu administrativní 
zátěže v souvislosti se zpracováním hodnocení nově dle vyhlášky. 
 

2. Krajské úřady byly dotazovány na změnu administrativní zátěže v souvislosti s kontrolou 
a administrací „naturových“ hodnocení záměrů a koncepcí nově dle vyhlášky. 

 

3. MŽP - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (oddělení SEA, 
oddělení metodiky a projektové EIA) a OVSS byly dotazován na změnu administrativní 
zátěže v souvislosti s kontrolou a administrací „naturových“ hodnocení záměrů a koncepcí 
nově dle vyhlášky. 

8 Seznam použitých zkratek 
EIA Posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OVSS Odbor výkonu státní správy 

SEA Hodnocení dopadů koncepce na životní prostředí 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 
Oddělení ekonomických analýz 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.dvorakova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 902 
 
Mgr. Petr Havel 
vedoucí oddělení soustavy NATURA 2000  
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: petr.havel@mzp.cz 
tel.:+ 420 267 122 117 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu vyhlášky:  
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 2. 2018 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem návrhu vyhlášky je naplnění zmocnění vyplývajícího z novelizovaného § 67 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně 
přírody a krajiny“) za účelem sjednocení náležitostí a zkvalitnění provádění hodnocení vlivů 
závažného zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody 
a krajiny. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Orgány ochrany přírody příslušné v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny a v řízeních 
podle jiných právních předpisů, zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (obecní úřady všech stupňů, krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí, 
správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, újezdní úřady) budou mít 
k dispozici rozsáhlejší (komplexnější) dokumentaci jako podklad pro výkon státní správy v ochraně 
přírody a krajiny. Nepředpokládá změna administrativní náročnosti v souvislosti s touto vyhláškou 
– viz bod 3.1. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
Cena hodnocení v rozsahu podle novelizovaného § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny 
v souvislosti s rozšířením rozsahu hodnocení zejména o posouzení vlivů záměrů na krajinný ráz 
se navýší zhruba o 50 – 100 % původní ceny biologického hodnocení. Celkové roční náklady 
investorů jsou tedy odhadovány na cca 15 – 20 mil. Kč/rok, tzn. navýšení ceny oproti současnosti 
bude zhruba o 5 – 10 mil. Kč/rok. Tyto dopady jsou však především spojeny s novelizací § 67 
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zákona, a nikoliv s novelizací vyhlášky, neboť změna rozsahu hodnocení je dána zákonem, 
a vyhláška pouze upravuje jeho náležitosti – viz bod 3.1. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Nepředpokládá se změna administrativní náročnosti územních samosprávních celků v souvislosti 
s touto vyhláškou. Vyhláška pouze zpřesňuje náležitosti hodnocení, což zmíněným orgánům 
(obecní úřady všech stupňů, krajské úřady) umožní lépe vyhodnotit, zda byla investorem splněna 
jeho zákonná povinnost či nikoliv – viz bod 3.1 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Samotná existence zákonné povinnosti zpracovávat hodnocení podle § 67 zákona o ochraně 
přírody a krajiny je významným nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí a má pozitivní 
dopad na ochranu živočichů, rostlin, ekosystémů, významných krajinných prvků a dalších 
důležitých chráněných zájmů, které ovlivňují funkce a vzhled přírody a krajiny. Upřesněním 
obsahových a věcných náležitostí hodnocení dojde ke zvýšení standardu kvality, a tím i ke zvýšení 
efektivity tohoto nástroje ochrany životního prostředí – viz bod 3.1. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny  

Definice problému 

V rámci novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb., zveřejněn ve Sbírce zákonů 
č. 82/2017 dne 31. 7. 2017) byl novelizován § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Změna 
spočívá především v rozšíření předmětu hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu. 
S účinností od 1. ledna 2018 již není předmětem hodnocení vlivu jen provedení 
přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy, ale hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné 
podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny (biologické hodnocení). 
Na základě zmocnění ke stanovení náležitostí hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody 
a krajiny přistupuje MŽP k výčtu náležitostí tohoto hodnocení v předkládaném návrhu 
vyhlášky. 

Ustanovení § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které upravuje náležitosti 
(dosavadního) biologického hodnocení, je předkládaným návrhem vyhlášky rušeno.   

Návrh vyhlášky tedy přímo reaguje na novou zákonnou úpravu, a také s využitím zkušeností 
s uplatněním biologického hodnocení v dosavadní praxi ochrany přírody a krajiny mj. 
ve vztahu k působnosti orgánů ochrany přírody upřesňuje formální strukturu obsahu 
hodnocení.  

 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Ustanovení § 18 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve stávajícím znění provádí dosavadní 
ustanovení § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým je vymezen rozsah 
biologického hodnocení jako provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků 
a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu pouze na rostliny a živočichy. S účinností 
od 1. ledna 2018 je však rozsah hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny 
ve znění zákona č. 225/2017 Sb., rozšířen na hodnocení vlivů zamýšleného zásahu na zájmy 
chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Rámec obsahu, resp. formální struktury hodnocení v současnosti stanovuje § 18 odst. 3 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z hlediska využitelnosti výsledku provedeného vyhodnocení vlivů 
zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologického hodnocení) příslušnými orgány 
ochrany přírody při výkonu jejich působnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny lze tento 
rámec vymezení považovat za nedostačující, neboť je příliš obecný, nedostatečně konkrétní, 
v dílčích formulacích nelogicky uspořádaný nebo dokonce zavádějící, a představuje riziko 
různé interpretace.  

V této souvislosti, s ohledem na svou působnost k udělování autorizací podle § 45i odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny k provádění hodnocení ve smyslu § 67 tohoto zákona, MŽP 
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zveřejnilo Metodický návod k provádění biologického hodnocení (Věstník MŽP, červenec 
2009, ročník XIX, částka 7) s cílem sjednotit základní přístupy, okruhy a podrobnosti 
hodnocení, a podrobněji stanovit strukturu výsledného dokumentu a usměrnit tak činnost osob 
s příslušnou autorizací. Metodický návod je souhrnem základních doporučení pro zpracovatele 
hodnocení - autorizované osoby a navazuje na popsanou právní úpravu. 

Metodický návod však není právně závazný a závisí pouze na autorizované osobě, zda 
a případně do jaké míry se bude metodickým návodem řídit. V konečném důsledku jsou tedy 
náležitosti hodnocení v rozsahu popsaném metodickým návodem nevymahatelné, a to jak 
ze strany zadavatele hodnocení (investora), tak ze strany dotčených orgánů ochrany přírody.  

Úpravou zákona o ochraně přírody a krajiny účinnou od 1. 1. 2018 se kromě rozšíření 
předmětu hodnocení podle § 67 na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté tohoto 
zákona (oproti předchozí úpravě, podle které byl předmětem hodnocení pouze vliv na rostliny 
a živočichy provedený na základě přírodovědného průzkumu dotčených pozemků) změnil 
i mechanismus postupu investorů a působnost příslušných orgánů ochrany přírody (§ 67 odst. 
1 zákona). V návaznosti na změnu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, se také upravil vztah zpracovaného hodnocení k dokumentaci vlivů záměru 
na životní prostředí (§ 67 odst. 2 zákona).  

 

K ustanovení § 67 odst. 1 zákona 

Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2017 byl investor podle § 67 odst. 1 zákona „povinen 
předem na svůj náklad zajistit provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků 
a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen "biologické 
hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení 
zamýšleného zásahu.“  

Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2018 je investor podle § 67 odst. 1 „povinen předem zajistit 
na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. 
V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto 
zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany 
přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu 
dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti“. 

Investor je tedy povinen vždy zajistit provedení hodnocení vlivu závažného záměru 
na příslušné chráněné zájmy, nikoliv jen tehdy, pokud o tom orgán ochrany přírody příslušný 
k povolení záměru rozhodne. Orgány ochrany přírody byly podle předchozí právní úpravy 
oprávněny uložit investorovi tuto povinnost, avšak jak ukázaly výsledky dotazníkového šetření 
zaměřeného na aplikaci ustanovení § 67 odst. 1 krajskými úřady a úřady obcí s rozšířenou 
působností, které v roce 2013 provedlo MŽP, zhruba polovina orgánů ochrany přírody (resp. 
orgánů, které odpověděly) toto oprávnění nevyužívaly vůbec. 

Stávající právní úprava tedy nahradila dřívější fakultativní povinnost pro investory plošnou 
povinností zajistit provedení hodnocení vlivu závažného záměru na příslušné chráněné zájmy, 
a nahradila dřívější působnost orgánu ochrany přírody příslušného k povolení záměru 
rozhodnout o uložení této povinnosti investorovi působností k vydání stanoviska k závažnosti 
zásahu a rozsahu dotčených zájmů podle zákona o ochraně přírody a krajiny na žádost 
investora.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAU6HNZOP)



 

5 
 

 

K ustanovení § 67 odst. 2 zákona 

Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2017 se podle § 67 odst. 2 zákona „provedení 
biologického hodnocení podle odstavce 1 neuloží, pokud je součástí jiného ekologického 
hodnocení podle obecně závazných právních předpisů na ochranu životního prostředí 
a splňuje zároveň požadavky na biologické hodnocení“. 

Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2018 se podle § 67 odst. 2 zákona „hodnocení podle 
odstavce 1 použije jako součást posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň požadavky tohoto zákona.“ 

 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 
• Investoři záměrů, kteří mají ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny povinnost předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu 
závažného zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté 
tohoto zákona 

• Osoby autorizované podle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny pro 
zpracování hodnocení vlivů zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle části 
druhé, třetí a páté tohoto zákona  

• Orgány ochrany přírody příslušné v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
a v řízeních podle jiných právních předpisů, zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu – obecní úřady všech stupňů, krajské úřady, 
Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků, Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, újezdní úřady  

 

1.4 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je uvedení prováděcího předpisu do plného souladu s příslušným ustanovením 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Dalším cílem je jednoznačné definování formálních 
i obsahových náležitostí hodnocení podle § 67 tohoto zákona, které bude závazné, a tím 
pádem i vymahatelné. Přesné vymezení formálních i obsahových náležitostí hodnocení vlivů 
zamýšlených zásahů zvýší transparentnost hodnocení, významně přispěje ke sjednocení 
přístupu autorizovaných osob k hodnocení a ke zkvalitnění činnosti, a umožní efektivnější 
kontrolu ze strany příslušných orgánů státní správy.  

 

1.5 Zhodnocení rizika 
V případě nepřijetí nové právní úpravy nebude od 1. 1. 2018 (po nabytí účinnosti novely 
stavebního zákona č. 225/2017 Sb.) ustanovení § 18 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v plném souladu s příslušným ustanovením zákona. Znění § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterým jsou upraveny náležitosti hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny ve 
znění dosavadní právní úpravy, již neodpovídá širšímu rozsahu hodnocení podle ustanovení 
§ 67 tohoto zákona v platném znění. Navíc jsou náležitosti hodnocení v současnosti 
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formulovány příliš obecně, resp. nedostatečně konkrétně, což představuje riziko různé 
interpretace.  

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování současného stavu, tj. ponechání ustanovení § 18 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterým je vymezen rozsah biologického hodnocení jako provedení přírodovědného průzkumu 
dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu pouze na rostliny 
a živočichy. 

2.2 Varianta 1 
Uvedení náležitosti hodnocení v rozšířeném rozsahu ve smyslu platného znění § 67 zákona o 
ochraně přírody a krajiny (hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na zájmy 
chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny) v navrhované 
vyhlášce. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Varianta 0 předpokládá zachování současného znění prováděcího předpisu, kdy náležitosti 
hodnocení stanovené vyhláškou jsou náležitosti biologického hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy a již neodpovídají rozsahem předmětu hodnocení v právní 
úpravě účinné od 1. ledna 2018. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachování současné právní úpravy nemá dopady na státní a veřejné rozpočty, neboť náklady 
spojené se zpracováním hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny nese 
investor. Tento stav nemá žádný vliv ani na samotnou správní činnost orgánů veřejné správy. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Autorizací k provádění hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny v rozsahu 
biologického hodnocení, jehož náležitosti jsou stanoveny ve stávajícím § 18 vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., a dále metodicky rozvinuty právně nezávazným Metodickým návodem 
k provádění biologického hodnocení, v současnosti disponuje 78 fyzických osob, z nichž 27 je 
zároveň autorizováno k provádění posouzení ve smyslu § 45i zákona.  

Od 1. ledna 2018 se náležitosti hodnocení podle § 67 stanovené § 18 vyhlášky č. 395/1992 
Sb., budou vztahovat explicitně na „biologické hodnocení“, tedy hodnocení vlivů záměru jen 
na část chráněných zájmů; na plný rozsah hodnocení ve smyslu novelizovaného § 67 se 
budou vztahovat pouze přiměřeně.  
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Autorizovaná osoba tedy v podstatě nebude zavázána ve vztahu k zadavateli, který z hlediska 
odevzdání kompletního díla spoléhá na praxi a erudici této osoby. Ponechání stávajícího § 18 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. tedy nezajistí požadovaný obsah a strukturu odevzdaného díla a 
nepřinese zadavateli jistotu, že splnil povinnost, kterou mu ukládá novelizovaný § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Hodnocení zpracované podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny slouží jako podklad pro 
výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny v přenesené působnosti orgánů krajů a obcí, 
a to jak v rozsahu právní úpravy účinné do 31. 12. 2017, tak úpravy účinné od 1. 1. 2018. 
Ponechání stávajícího stavu beze změny nebude mít přímé dopady na zmíněné orgány 
ochrany přírody.   

 Od 1. 1. 2018 budou orgány ochrany přírody na žádost investora vydávat dle § 67 odst. 1 
stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů, u nichž musí být hodnocení vlivů 
zásahu ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 ze strany investora provedeno. Náležitosti 
hodnocení obsažené v platném znění § 18 vyhlášky 395/1992 Sb., se vztahují pouze 
na hodnocení vlivu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení). 

 

Dopady na životní prostředí 

Samotná existence nástroje a zákonné povinnosti zpracovávat hodnocení podle § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny má pozitivní dopad na ochranu přírody a krajiny. Potřebě zvýšených 
nároků na ochranu přírody a krajiny však neodpovídá stávající znění prováděcí vyhlášky, 
neboť dle něj je hodnocení zaměřeno na vliv na rostliny a živočichy a není ve vyhlášce 
vztaženo na ekosystémy, významné krajinné prvky a další důležité chráněné zájmy. 

 

b) Varianta 1 

Podle varianty 1 budou náležitosti hodnocení upraveny navrhovanou vyhláškou, která bude 
odpovídat rozšířenému rozsahu hodnocení ve smyslu platného znění § 67 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, v rámci kterého budou vyhodnoceny i vlivy zásahů na další důležité chráněné 
zájmy, které ovlivňují funkce a vzhled přírody a krajiny, a navíc budou náležitosti hodnocení 
konkrétněji formulované a logicky strukturované.  

Legislativním stanovením obsahových a věcných náležitostí hodnocení dle § 67 zákona dojde 
k zajištění vzájemné porovnatelnosti návrhů, vymahatelnosti případných chybějících 
náležitostí hodnocení a zároveň se zvýší transparentnost celého procesu. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Orgány ochrany přírody příslušné v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
a v řízeních podle jiných právních předpisů, zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (obecní úřady všech stupňů, krajské úřady, 
Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, újezdní úřady) budou mít k dispozici komplexnější dokumentaci jako podklad pro výkon 
státní správy v ochraně přírody a krajiny. Na základě výsledků provedených konzultací 
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s vybranými orgány ochrany přírody se nepředpokládá změna administrativní náročnosti 
v souvislosti s touto vyhláškou. 

Od 1. 1. 2018 po nabytí účinnosti novely stavebního zákona provedené zákonem č. 225/2017 
Sb. však dojde ke znatelnému nárůstu administrativních činností orgánů ochrany přírody 
spojených především s vydáváním stanovisek na žádost investora, je-li v pochybnostech, 
k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných zákonem dle § 67 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Tyto dopady jsou však spojené s novelizací výše zmíněného 
stavebního zákona, a s tím souvisejících právních předpisů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Novelizované ustanovení § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny nabude účinnosti 1. 1. 2018. 
Tím je jednak rozšířen rozsah prováděného hodnocení z hodnocení vlivů záměru na rostliny 
a živočichy na hodnocení vlivů záměru na všechny zájmy chráněné podle části druhé, třetí 
a páté zákona o ochraně přírody a krajiny, jednak je pro investory zavedena a priori povinnost 
vlivy závažného zamýšleného zásahu prováděného v rámci výstavby nebo jiného užívání 
krajiny vyhodnotit – nikoliv jen v případě, když o tom rozhodne orgán ochrany přírody, jako 
tomu bylo doposud (v právní úpravě účinné do 31. 12. 2017).    

Podle provedených konzultací s autorizovanými osobami je čas potřebný ke zpracování 
stávajícího biologického hodnocení variabilní, obvykle se pohybuje cca mezi 10 - 30 
pracovními dny čistého času, a to v závislosti na typu a složitosti záměru a na jeho lokalizaci 
(vzhledem k typu a diverzitě dotčených stanovišť). Vyloučit samozřejmě nelze ani situace, kdy 
je tato doba i podstatně delší, a to zejména u zvlášť složitých záměrů, popř. tam, kde je 
potřebné provést rozsáhlejší terénní šetření včetně zahrnutí sezonních aspektů. Část 
autorizovaných osob potvrdila, že se při zpracování biologického hodnocení zabývá 
i posouzením vlivů záměru na další přítomné přírodní hodnoty chráněné v rámci zvláště 
chráněných území, zvláštní druhové ochrany i obecné ochrany přírody a krajiny, ovšem 
s výjimkou vlivů na krajinný ráz. Cena za zpracování biologického hodnocení se taktéž 
významně liší podle typologie (charakteru) záměrů, rozsahu a složitosti záměru a jeho vlivů, 
podle toho, v jakém rozsahu je třeba zapojit externí specialisty, a též podle stavu a diverzity 
dochovaných přírodních hodnot v území, kde je záměr umisťován. Průměrně se cena 
biologického hodnocení pohybuje v rozmezí 25 tis. až 40 tis. Kč. V případě významně 
složitějších záměrů, které jsou zpravidla také předmětem posuzování vlivů záměrů podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), může cena biologického 
hodnocení jako součásti dokumentace EIA přesáhnout i 100 000 Kč.   

Z  konzultací vyplynulo, že se cena hodnocení v rozsahu podle novelizovaného § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s rozšířením rozsahu hodnocení zejména o posouzení 
vlivů záměrů na krajinný ráz navýší, zhruba o 50 – 100 % původní ceny biologického 
hodnocení, a to mimo jiné i v souvislosti s potřebou přizvání dalších specialistů.  

V současnosti není zavedena povinná evidence zpracovávaných biologických hodnocení 
a celkový počet provedených biologických hodnocení lze tedy pouze odhadovat. Na základě 
konzultací s autorizovanými osobami se počet provedených biologických hodnocení odhaduje 
na cca 250 hodnocení/rok, v celkové odhadované ceně přibližně 10 mil Kč/rok. Podle 
provedených konzultací (viz výše) se ceny za biologické hodnocení zvýší zhruba o 50 – 100 %. 
Celkové roční náklady investorů s ohledem na zákonem daný širší rozsah hodnocení jsou tedy 
odhadovány na cca 15 – 20 mil. Kč/rok, tzn. navýšení ceny oproti současnosti bude zhruba 
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o 5 – 10 mil. Kč/rok. Tyto dopady jsou však především spojeny s novelizací § 67 zákona, 
a nikoliv s novelizací vyhlášky, neboť změna rozsahu hodnocení je dána zákonem, a vyhláška 
pouze upravuje jeho náležitosti. V této souvislosti je vhodné doplnit, že tzv. kauzální posouzení 
vlivů záměrů na krajinný ráz, zpracovávaná nezávisle na hodnocení podle § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny a sloužící jako podklad pro vydávání závazných stanovisek orgánů 
ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 2 tohoto zákona (souhlas k činnostem, které by mohl 
snížit nebo změnit krajinný ráz) se s účinností od 1. 1. 2018 stane nedílnou součástí hodnocení 
podle § 67, což lze interpretovat jako redistribuci nákladů, nikoliv významné navýšení. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Na základě výsledků provedených konzultací s vybranými orgány ochrany přírody se 
nepředpokládá změna administrativní náročnosti v souvislosti s touto vyhláškou. Vyhláška 
pouze zpřesňuje náležitosti hodnocení, což zmíněným orgánům (obecní úřady všech stupňů, 
krajské úřady) umožní lépe vyhodnotit, zda byla investorem splněna jeho zákonná povinnost 
či nikoliv. Novelizace vyhlášky nebude mít dopady na územní samosprávné celky. 

Od 1. 1. 2018 po nabytí účinnosti novely stavebního zákona však dojde ke znatelnému nárůstu 
administrativních činností spojených především s vydáváním stanovisek orgánů ochrany 
přírody (obecní úřady všech stupňů, krajské úřady) příslušných v řízeních podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny a v řízeních podle jiných právních předpisů, zejména podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k závažnosti zásahu a rozsahu 
dotčených zájmů chráněných zákonem dle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Tyto dopady jsou však spojené s novelizací výše zmíněného stavebního zákona, a s tím 
souvisejících právních předpisů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Samotná existence zákonné povinnosti zpracovávat hodnocení podle § 67 zákona o ochraně 
přírody a krajiny je významným nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí a má pozitivní 
dopad na ochranu živočichů, rostlin, ekosystémů, významných krajinných prvků a dalších 
důležitých chráněných zájmů, které ovlivňují funkce a vzhled přírody a krajiny. Upřesněním 
obsahových a věcných náležitostí hodnocení dojde ke zvýšení standardu kvality, a tím 
i ke zvýšení efektivity tohoto nástroje ochrany životního prostředí. 

 

Korupční rizika 

Logicky strukturované a konkrétněji formulované obsahové náležitosti hodnocení podle 
novelizovaného § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny závazně stanovené prováděcím 
předpisem posílí princip právní jistoty a zvýší transparentnost hodnocení vlivů zamýšlených 
zásahů, a to jak z hlediska investorů vázaných povinností vyhodnotit vlivy závažných 
zamýšlených zásahů na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně 
přírody a krajiny, tak z hlediska autorizovaných osob, které jsou odpovědné za objektivní 
a úplné vyhodnocení vlivů na chráněné zájmy.  
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Tabulka 1: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 

Podnikatelské prostředí 

  - 

Autorizované osoby - 
zpracování hodnocení 
v rozsahu podle § 67 

zákona, prováděcí předpis 
není plně v souladu 

s ustanovením zákona  

- 

  
Investoři - náklady na 

zpracování biologického 
hodnocení 

10 mil 
Kč/rok 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - - - 

Životní prostředí 

   
Riziko nejednotného 

zpracování hodnocení 
podle § 67 zákona 

*** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 -  - 
Snazší vymahatelnost 
hodnocení podle § 67 

zákona  
** 

Podnikatelské prostředí 

  

Autorizované osoby - 
zpracování hodnocení 

podle upřesněných 
náležitostí v logičtější 

struktuře podle vyhlášky 

**  

- - 

Investoři - náklady na 
zpracování hodnocení 
podle § 67 zákona a 

s náležitostmi dle vyhlášky  

15-20 mil 
Kč/rok 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Hodnocení podle § 67 
zákona a s náležitostmi dle 

vyhlášky jako 
standardizovaný podklad pro 

kvalitnější výkon státní 
správy 

-    - 

Životní prostředí 

Zvýšení efektivity hodnocení 
podle § 67 zákona jako 

nástroje ochrany životního 
prostředí 

**** - - 
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 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů 
regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v 
procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi 
vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Přijetím varianty 1 dojde k uvedení prováděcího předpisu do plného souladu s § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Dále dojde k přesnému vymezení formálních i obsahových 
náležitostí hodnocení vlivů zamýšlených zásahů, což zvýší transparentnost hodnocení, 
významně přispěje ke sjednocení přístupu autorizovaných osob k hodnocení a ke zkvalitnění 
činnosti, a umožní efektivnější kontrolu ze strany příslušných orgánů státní správy. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Návrh vyhlášky vychází ze zkušeností MŽP s metodickým vedením v této oblasti a práce 
autorizovaných osob. Vzhledem k těmto skutečnostem lze předpokládat, že zavádění 
předmětné vyhlášky bude úspěšné a nebude dotčeným subjektům (především autorizovaným 
osobám) činit potíže. Dodržování vyhlášky bude případně vynucováno v rámci příslušných 
procesů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí či ve vazbě na vyhlášku 
č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. 
stanovené podmínky odnětí autorizace. 

Subjekty odpovědné za zavádění: MŽP 

Subjekty odpovědné za vynucování: MŽP, krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, 
pověřené obecní úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, 
újezdní úřady. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude probíhat ze strany MŽP a dalších odpovědných subjektů na základě 
konkrétní zpětné vazby a podnětů ze strany dotčených subjektů, a to s využitím praktických 
zkušeností s aplikací novelizovaného ustanovení § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, účinného od 1. 1. 2018. Vzhledem k novelizaci stavebního zákona, a s tím související 
novelizaci § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, která změnila dosavadní povinnosti, resp. 
odpovědnosti investorů za vyhodnocení vlivů záměru na chráněné zájmy i za minimalizaci 
dopadů, a působnost orgánů ochrany přírody, je navrhovaná doba přezkumu 3 roky. 

Přezkum účinnosti bude spočívat v posouzení kvality prováděných hodnocení autorizovanými 
osobami, která je předpokladem pro kvalitní, odborně podložený výkon státní správy v ochraně 
přírody a krajiny podle zákona. Posouzení kvality zpracování hodnocení v rozsahu 
stanoveném zákonem a s náležitostmi podle novelizované vyhlášky bude probíhat v kontextu 
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působnosti MŽP k udělování, prodlužování a odnímání autorizací k provádění hodnocení 
podle § 67 zákona a souvisejícího prováděcího předpisu, kterým je vyhláška č. 468/2004 Sb., 
o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny.  

7 Konzultace a zdroje dat 
Při přípravě vyhlášky byly konzultovány následující subjekty:  

1. Autorizované osoby, které zpracovávají posouzení podle § 67 zákona o ochraně přírody 
a krajiny - dotazy ohledně časové a cenové náročnosti jimi prováděných biologických 
hodnocení a předpokládaný dopad změny vyhlášky v přímé návaznosti na novelizované 
znění § 67 zákona účinné od 1. 1. 2018, na uvedené ukazatele a na administrativní zátěž. 
 

2. Osoby, které se zabývají posuzováním vlivů záměrů na krajinný ráz (posuzování krajinného 
rázu je činnost, pro kterou není vyžadováno žádné zvláštní oprávnění ve smyslu autorizace; 
s žádostí o odpovědi na dotazy ohledně počtu prováděných posouzení vlivu záměru 
na krajinný ráz a ohledně časové a cenové náročnosti byly osloveny osoby, se kterými MŽP 
již v minulosti konzultovalo téma hodnocení krajinného rázu ve vztahu k metodickému 
vedení výkonu státní správy). 
 

3. Krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností v rámci porad krajských úřadů 
Pardubického a Jihomoravského kraje na úseku ochrany přírody a krajiny; pracovníci úřadů 
byli dotazováni na možnou změnu administrativní zátěže v souvislosti s rozsahem 
hodnocení a navrhovanou změnou náležitostí hodnocení (změnou vyhlášky). 

8 Seznam použitých zkratek 
EIA Posouzení vlivů na životní prostředí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 
 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 
Oddělení ekonomických analýz 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.dvorakova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 902 
 
Ing. Pavel Chotěbor 
vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa  
Odbor obecné ochran přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
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email: pavel.chotebor@mzp.cz 
tel.:+ 420 267 122 481 
 
Ing. Eva Voženílková 
oddělení ochrany krajiny a lesa  
Odbor obecné ochran přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.vozenilkova@mzp.cz 
tel.:+ 420 267 122 726 
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