
Abstrakt 

Hlavním cílem této diplomové práce je popis a provedení analýzy institutu posuzování 

vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), který je jedním z významných právních nástrojů 

ochrany životního prostředí. Tento proces předchází povolení zamýšleného záměru a jeho 

účelem je identifikace a komplexní vyhodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

a veřejné zdraví. 

V první části této diplomové práce je věnována pozornost mezinárodní a unijní právní 

úpravě tohoto institutu. Tato práce by měla nabídnout širší pohled na problematiku EIA 

v mezinárodním právu, v této části jsou tak zahrnuty nejen klíčové mezinárodní úmluvy 

související s procesem EIA (Aarhuská úmluva a Úmluva z Espoo), ale i příklad integrace EIA 

do politiky mezinárodní organizace (na příkladu Světové banky) a úvaha, zda je proces EIA 

součástí mezinárodního obyčejového práva. Souvislosti evropského práva (předně revidovaná 

směrnice 2011/92/EU) se současnou národní právní úpravou jsou pak nastíněny v druhé části 

této kapitoly. 

Druhá část je zaměřena na českou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění s důrazem na její novelizaci 

provedenou zákonem č. 326/2017 Sb. (s účinností k 1. listopadu 2017). V této části jsou 

popsány a analyzovány základní prvky procesu EIA společně s novelou provedenými změnami. 

Tyto změny jsou analyzovány ve spojitosti s cíli zmíněné novelizace a s transpozicí evropské 

legislativy. Některé z vybraných změn lze považovat za změny posilující charakter procesu 

EIA, naopak některé se zdají být v rozporu s účelem revidované směrnice 2011/92/EU. 

Ve třetí části je zkoumán charakter významného vlivu na životní prostředí na příkladech 

záměrů golfových hřišť, která vznikala na území České republiky po roce 2002. Pojem 

potenciálního významného vlivu je tzv. neurčitým právním pojmem, a proto je třeba jej vždy 

hodnotit s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti případu. Na základě analýzy a porovnání 

vybraných závěrů zjišťovacích řízení byl tak zkoumán charakter a společné prvky potenciálního 

významného vlivu, jenž byl rozhodný pro závěr příslušného úřadu o provedení či neprovedení 

celého procesu EIA. 
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