
Závěr 

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se stal v České republice 

významným preventivním systémovým opatřením v oblasti ochrany životního prostředí. Jak 

bylo popsáno v této diplomové práci, proces EIA je v rámci právního řádu České republiky 

poměrně novým mechanismem a zásadním důvodem pro jeho začlenění byly především 

významné mezinárodní smlouvy a snaha následovat příklad vyspělých zemí. V současné době 

platí, že vyspělá země, za kterou se Česká republika považuje, musí mít efektivně fungující 

proces EIA začleněn ve svém právním řádu. Tato povinnost České republice jakožto 

členskému státu Evropské unie vyplývá i ze skutečnosti, že Směrnice EIA stanovuje členským 

státům povinnost transponovat a implementovat svá ustanovení do národních právních řádů. 

Problémům při transpozici a implementaci Směrnice EIA do českého práva se autorka 

blíže věnovala ve své práci. Z podaného rozboru vyplývá, že Česká republika se delší dobu 

potýká s chybnou transpozicí Směrnice EIA. Několik novel Zákona EIA se již snažilo 

odstranit rozpory českého práva s unijním právem vytýkané Evropskou komisí. V současné 

době je nejzřetelnějším rozporem českého práva se Směrnicí EIA a potažmo i s Aarhuskou 

úmluvou stále nedostatečná právní úprava účasti veřejnosti v procesu EIA. Zásadní příčinou 

tohoto problému je to, že Zákon EIA neobsahuje definici „dotčené veřejnosti“ ve smyslu 

Směrnice EIA a právní předpisy upravující povolovací řízení navazující na proces EIA 

neumožňují účast na řízení všem subjektům z řad „dotčené veřejnosti“ podle článku 10a 

Směrnice EIA. Ani zákon č. 436/2009 Sb. uvedený nesoulad české právní úpravy s článkem 

10a Směrnice EIA zcela neodstranil. Podle autorky je problém spočívající v nedostatečné 

právní úpravě účasti veřejnosti v procesu EIA obtížně řešitelný bez začlenění definice 

„dotčené veřejnosti“ do českého práva.  

 Novým rozporem českého práva se Směrnicí EIA vzniklým po nabytí účinnosti 

zákona č. 436/2009 Sb. je nemožnost přiznat odkladný účinek správní žalobě podané 

občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností proti navazujícímu povolujícímu 

rozhodnutí. Podle autorky je z tohoto důvodu česká úprava procesu EIA zcela v rozporu s 

čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a v rozporu s čl. 10a Směrnice EIA. Je totiž zřejmé, že soudní 

ochrana poskytovaná uvedeným subjektům, které jsou „dotčenou veřejností“ podle Směrnice 

EIA, v současné době nemůže být včasná a spravedlivá. Podle autorky je pouze otázkou času, 

kdy tuto skutečnost podrobí kritice Evropská komise a kdy bude opět nutné novelizovat 



Zákon EIA tak, aby byl v souladu s unijním právem a Aarhuskou úmluvou. 

 Jak bylo podrobně popsáno v kapitole 3 této diplomové práce, velká část 

transpozičních problémů v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je způsobena 

zvláštní konstrukcí procesu EIA, který v České republice, na rozdíl od většiny evropských 

zemí, není součástí navazujících povolovacích řízení a kdy stanovisko EIA je pouze nezávazný 

podklad pro navazující správní řízení. Je otázkou, zda je vůbec možné odstranit všechny popsané 

problémy s transpozicí a implementací Směrnice EIA bez změny stávající české konstrukce 

procesu EIA. Autorka této diplomové práce se domnívá, že bez změny české konstrukce procesu 

EIA všechny tyto problémy odstranit nelze.  

Další argumentem pro změnu české konstrukce procesu EIA je i značná nepřehlednost 

právní úpravy procesu EIA a nedostatečná provázanost se souvisejícími postupy a právními 

předpisy. Orientace v právní úpravě procesu EIA a vazbách na navazující povolovací 

řízení je nesmírně náročná i pro právníka, natož pak pro laickou veřejnost. Přitom 

přehlednost právní normy a alespoň povšechná znalost této právní normy jejími adresáty je 

základem pro správnou aplikaci této právní normy.  

 Podle autorky by se český zákonodárce měl inspirovat právní úpravou procesu EIA 

některého z členských států Evropské unie a proces EIA by měl být zařazen do správních 

řízení, v nichž se příslušné záměry povolují (především do územního řízení). Proces EIA by 

tedy neměl probíhat jako samostatný proces před zahájením povolujících správních řízení, ale 

měl by sloužit jako odborná část příslušného správního řízení vedoucího k vydání 

povolujícího rozhodnutí. Zcela určitě by bylo jen ku prospěchu věci, pokud by se snížil počet 

všech více či méně důležitých řízení, často zdlouhavá řízení by se zjednodušila a hlavně by na 

sebe vzájemně navazovala. Proces EIA by se podle autorky měl rovněž řídit Správním řádem. 

České právo by dále mělo upravit definici tzv. dotčené veřejnosti tak, aby byla v souladu se 

Směrnicí EIA a měla by dotčené veřejnosti umožnit se procesu EIA účastnit. Stanovisko EIA 

by podle autorky mělo mít formu správního rozhodnutí a měla by tudíž existovat možnost 

napadnout stanovisko EIA formou řádných a mimořádných opravných prostředků ve 

správním řízení a dále by měla být samozřejmě možnost napadnout stanovisko EIA správní 

žalobou. Aby soudní ochrana proti vadně vydaným stanoviskům EIA byla včasná a 

spravedlivá, jak požaduje unijní právo a Aarhuská úmluva, musela by samozřejmě existovat 

pro správní soud možnost přiznat odkladný účinek správním žalobám podaným všemi aktivně 

legitimovanými subjekty (tedy včetně subjektů z řad tzv. dotčené veřejnosti). 



Podle autorky teprve změna stávající české konstrukce procesu EIA by mohla 

definitivním způsobem odstranit transpoziční a implementační problémy v oblasti procesu 

EIA popsané v této diplomové práci. Je ale zřejmé, že změna stávající české konstrukce 

procesu EIA by byla rozsáhlým a komplexním legislativním počinem, který by podle autorky 

bylo vhodné spojit s dlouho diskutovanou rekodifikací odvětví práva životního prostředí.  

Podle autorky by bylo žádoucí vytvořit komplexní předpis v oblasti práva životního 

prostředí, který by sjednotil právní úpravu a zefektivnil by postupy při ochraně životního 

prostředí tak, aby byly plně v souladu s unijním právem a s mezinárodními závazky České 

republiky v oblasti práva životního prostředí. Je jasné, že často je v praxi mnohem přínosnější, 

pokud je správně a rozumně aplikován nedokonalý právní předpis, než pokud dochází 

k nesprávné aplikaci bezvadného právního předpisu. Odstranění nedokonalostí právní úpravy 

procesu EIA samozřejmě automaticky neznamená to, že proces EIA bude v praxi efektivním 

nástrojem ochrany životního prostředí. Autorka se však domnívá, že provedení uvedených 

legislativních změn, které by přinesly především větší přehlednost právní úpravy a účinné 

zapojení veřejnosti do procesu EIA, by mohlo být významným faktorem pro zvýšení 

efektivity ochrany životního prostředí v České republice. 

 


