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Zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění

PO NOVELE
(z. č. 39/2015 Sb.)



Změny vyvolané novelou
• Závěr zjišťovacíhořízení – rozhodnutí(v některých případech)

• Závaznost stanoviska EIA

• Verifikační závazné stanovisko (coherence stamp)

• Závazné stanovisko k ověření souladu….

• Úprava průběhu navazujícíchřízení

• Možnosti účasti veřejnosti v navazujícíchřízeních

• Přístup veřejnosti k soudní ochraně

• Změn některých bodů přílohy č. 1 k zákonu



Zjišťovací řízení

� U záměrů dle § 4 odst. 1 písm. a) – smyslemzjišťovacíhořízení je
stanovení rozsahu a obsahu dokumentace (tzv. „scoping“)

� Postupuje se dle zásad stanovených přílohou č. 2 k zákonu, kdy se
zohledňují charakteristiky záměru a území, kamje umisťován,
a to rovněž vevazbě navyjádřeníobdrženák oznámenía to rovněž vevazbě navyjádřeníobdrženák oznámení

� ZZŘ má formu dlečásti IV. SŘ.

� ZŘ trvá 45 dní od zveřejnění informace o oznámení podle§ 16.



Zjišťovací řízení

� U záměrů dle § 4 odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) – smyslemzjišťovacího
řízení je stanovit, zda záměr bude posuzován dle zákona (tzv. „screening“).

� Pokud ano, provede se i „scoping“. ZZŘ má formu dlečásti IV. SŘ.

� Pokud ne, ZZŘ má formu rozhodnutí, které je prvnímúkonemv řízení.

� V obou typech ZZŘ se uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů
B.I.1 ažB.I.4 aB.I.6 dlepřílohy č. 3 k zákonu. Větší důraznaodůvodnění.B.I.1 ažB.I.4 aB.I.6 dlepřílohy č. 3 k zákonu. Větší důraznaodůvodnění.

� Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou
vyhláškou.

� Odvolání může podat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v§ 3 písm.
i bodě 2; splnění podmínek v tomto ust. musí být doloženo v odvolání.

� Doložka právní moci.



Předmět posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí (f)

§ 4 odst. 1:

f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska
příslušnéhoúřadu vydanéhopodle § 9a odst. 4 mohly mítpříslušnéhoúřadu vydanéhopodle § 9a odst. 4 mohly mít
významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny
záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacímřízení



Zjišťovací řízení

� Dotčená veřejnost uvedená v§ 3 písm. i) bodě 2 má právo
podatžalobuproti rozhodnutí(ZZŘ).podatžalobuproti rozhodnutí(ZZŘ).

� O žalobě soud rozhodne do 90 dnů od doručení soudu.



Veřejnost:
� Jedna nebo více osob.

Dotčená veřejnost:
�1) Osoba, která může být rozhodnutím vydaným
v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo
povinnostech,

2) Nevýdělečná právnická osoba soukromého práva�2) Nevýdělečná právnická osoba soukromého práva
nepodnikatelského charakteru, která chrání ŽP a VZ, která
vznikla alespoň 3 roky před zveřejněním informací
o navazujícím řízení, popř. dnem vydání rozhodnutí
o ZZŘ, nebo kterou podporuje alespoň 200 osob (podpisy).



Podporující podpisová listina:
�Listina s podpisy nejméně 200 osob.

Náležitosti podpisové listiny:
�Očíslované archy

�Název záměru na každémarchu

�Co je cílemlistiny

�Jméno, příjmení, datumnarození, adresa, podpis.

Podpisovou listinu lze použít na všechna navazující
řízení k danému záměru.



Stanovisko

� Závazné stanovisko jako podklad pro vydání rozhodnutí
v navazujícíchřízeních.

� Vydává se na základě oznámení, dokumentace, posudku,
veřejnéhoprojednáníavyjádřeník nim uplatněnýchveřejnéhoprojednáníavyjádřeník nim uplatněných

� Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne vydání; možnost
opakovaného prodloužení o 5 let



Navazujícířízení:
� Takové řízení, ve kterémse vydává rozhodnutí podle

zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění
nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto
zákona.

� netýká se záměrů, k nimž bylo vedeno pouze ZŘ

� netýká seřízení, v nichž jsou vydávána rozhodnutí, po jejichž
vydání není možné okamžité provedení záměru (s výjimkou
umístění záměru)



Verifika ční závazné stanovisko

� Příslušný úřad obdrží dokumentaci pro navazujícířízení včetně
úplného popisu změn oproti EIA.

� Příslušný úřad obdrží oznámení o zahájení navazujícíhořízení.

� Pokud PÚ identifikuje změny, které by mohly mít významný
negativní vliv na ŽP, vydá nesouhlasné závazné stanovisko.

� Takovézměny je nezbytnépodrobitZŘ (§ 4 odst. 1 písm. f))� Takovézměny je nezbytnépodrobitZŘ (§ 4 odst. 1 písm. f))

� Nesouhlasné ZS lze vydat i tehdy, nepřišla-li dokumentace včas
nebo nebyl-li popis změn úplný.

� Je-li navazujícím řízením stavební řízení a řízení
o změně stavby před dokončením, vydá ZS vždy (tedy
i souhlasné).



Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu 
stanoviska EIA s požadavky aktuálních právních 

předpisů (přechodná ustanovení)

� Ověření stanovisek EIAvydaných před účinností novely

� Souhlasné závazné stanovisko + zezávaznění relevantních
podmínek

� Nelze-li vydat souhlasnézávaznéstanovisko,záměr je nutné� Nelze-li vydat souhlasnézávaznéstanovisko,záměr je nutné
posoudit znovu dle§ 4 odst. 1

� Toto závazné stanovisko se využije ve všech navazujících
řízeních

� Je-li zároveň vydáváno verifikační závazné stanovisko, lze
oba postupy sloučit.



Navazující řízení

� Správní orgán, který vede navazujícířízení:
�Zveřejní žádost a informaci, kde lze nahlížet do dokumentace

�Zveřejní informace o povaze rozhodnutí

�Zveřejní informace o tom, kde se lze seznámit s EIA

�Zveřejní informace o právech a možnostech, které veřejnost v navazujícímřízení má

� Informace musejí být zveřejněny minimálně 30 dní

� Správníorgánna žádostposkytnepředběžnou informaci o požadavcích� Správníorgánna žádostposkytnepředběžnou informaci o požadavcích
na údaje a podklady, které budou potřeba vřízení

� Jedná se ořízení s velkýmpočtemúčastníků

� Správní orgán zpřístupňuje podklady.

� Správní orgán při rozhodování vychází také z jednotlivých dokumentů

získaných v procesu EIA.



Účastenství veřejnosti v navazujících řízeních

� Veřejnost může uplatňovat připomínky po dobu 30 dní od zveřejnění
informací o navazujícímřízení (pokud zvláštní předpis nestanoví delší
lhůtu)

� Připomínky veřejnosti musejí být v odůvodnění rozhodnutí vypořádány

� Dotčená obec a dotčená veřejnost s stávají účastníkemřízení, pokud se
přihlásído30dníod zveřejnění informacío navazujícímřízenípřihlásído30dníod zveřejnění informacío navazujícímřízení

� Dotčená veřejnost má právo podat odvolání i v případě, že nebyla
účastníkemřízení v prvnímstupni

� Splnění podmínek dle§ 3 písm. i) bodu 2 musí dotčená veřejnost doložit
v oznámení o účastenství nebo v odvolání



Žalobní legitimace pro dotčenou veřejnost

� Dotčená veřejnost uvedená v§ 3 písm. i) bodě 2 se může
žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného
v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní
zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty
první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být
rozhodnutímvydanýmv navazujícímřízenízkrácena.rozhodnutímvydanýmv navazujícímřízenízkrácena.

= může podat žalobu na vydané navazující rozhodnutí

� O žalobě rozhodne soud do 90 dnů.

� Soud u každé žaloby rozhodne o odkladnémúčinku nebo o
předběžnémopatření.



Přechodná ustanovení

� Na navazujícířízení zahájená přede dnemnabytí účinnosti se
dnem nabytí účinnosti začnou vztahovat následující
povinnosti:
� Verifikační závazné stanovisko

� Závazné stanovisko k ověření souladu

� Ustanovení o navazujícímřízení

� Práva veřejnosti, dotčené veřejnosti (připomínky, účastenství,
odvolání, žaloba)



Změna stavebního zákona

� Nelze spojit proces EIAs řízením o vydání regulačního
plánu.

� Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro
záměr, který podléhá procesu EIA

� Nelzespojit procesEIA s územnímřízením� Nelzespojit procesEIA s územnímřízením

� Dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby
pro záměr, který byl předmětem procesu EIA, územní
rozhodnutí bude nutno znovu vydat



Komplexní změna
povolování záměrů v ČR

• Integrace EIA, územního řízení a stavebního řízení

• Jedno komplexní řízení podle SZ

• EIA  - závazné stanovisko vydané v průběhu řízení

• Široký přístup veřejnosti• Široký přístup veřejnosti

• Jedna možnost odvolání

• Jedna možnost žaloby

• Konformita se směrnicemi EU

• Předpoklad nabytí účinnosti: 1. 7. 2016

• Stávající postup u záměrů, na které se nevztahuje SZ



Děkuji za pozornost


