
    

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 Právnická fakulta 
Katedra práva životního prostředí 

 

 

 

 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

 

Diplomová práce 

 

 

Nina Hlavničková  

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:  

JUDr. Martina Franková, Ph.D.                                   Praha, duben 2010  
 



    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení  
 
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou  práci vypracovala samostatně za použití 
zdrojů a literatury v ní uvedených. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30.4.2010                                                                           Nina Hlavničková   
 
 
 
 
 
 



    

Obsah 
 

Úvod ................................................................................................................................. 1 

1.  Obecné poznámky k procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ...... 3 

1.1. Role posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v právu životního prostředí .. 3 
1.2 Pojem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí............................................. 4 
1.3 Vznik a vývoj procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ................... 5 

2.  Prameny právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí .............. 8 

2.1 Prameny právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 
v mezinárodním právu .................................................................................................. 8 
2.2 Prameny právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v unijním 
právu ........................................................................................................................... 11 
2.3 Prameny právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v právu ČR......... 12 

3.  Transpozice a implementace Směrnice EIA do českého právního řádu ............ 15 

3.1 Obecně k transpozici a implementaci směrnice členským státem Evropské unie 15 
3.2  Řízení pro porušení Smlouvy EU ........................................................................ 17 
3.3 Hlavní požadavky Směrnice EIA ......................................................................... 19 
3.4  Způsob transpozice Směrnice EIA do českého právního řádu ............................ 20 
3.5  Formální nedostatky transpozice Směrnice EIA do českého práva..................... 22 
3.6  Nedostatky při implementaci Směrnice EIA v České republice.......................... 29 

3.6.1  Neposouzení skutečných variant záměru...................................................... 29 
3.6.2  Posuzování záměru po částech (tzv. salámová metoda) ............................... 30 
3.6.3  Ignorování požadavků veřejnosti.................................................................. 31 
3.6.4  Odepření přístupu k soudu............................................................................ 31 
3.6.5  Řešení nedostatků při implementaci Směrnice EIA v České republice........ 31 

4.  Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v ČR................... 33 

4.1 Systematika Zákona EIA ...................................................................................... 33 
4.2 Předmět  a účel úpravy Zákona EIA..................................................................... 34 
4.3 Základní pojmy Zákona EIA ................................................................................ 34 
4.4 Rozsah posuzování záměrů................................................................................... 36 
4.5 Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí ......................................... 37 
4.6  Účastníci procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle Zákona EIA...... 38 

4.6.1 Oznamovatel .................................................................................................. 38 
4.6.2 Autorizovaná osoba ....................................................................................... 39 
4.6.3 Správní úřady................................................................................................. 40 
4.6.4 Veřejnost ........................................................................................................ 41 

4.7 Průběh procesu posuzování vlivů na životní prostředí ......................................... 45 
4.7.1 Předběžné projednání..................................................................................... 45 
4.7.2 Oznámení ....................................................................................................... 46 
4.7.3 Předzjišťovací řízení ...................................................................................... 47 
4.7.4 Zjišťovací řízení............................................................................................. 47 
4.7.5 Dokumentace ................................................................................................. 48 
4.7.6 Posudek.......................................................................................................... 49 



    

4.7.7 Stanovisko...................................................................................................... 50 
4.8 Proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve vztahu k navazujícím 
správním řízením ........................................................................................................ 52 
4.9 Mezistátní posuzování vlivů záměrů na životní prostředí .................................... 52 

Závěr .............................................................................................................................. 54 

Seznam použitých zkratek ........................................................................................... 57 

Použitá literatura .......................................................................................................... 58 

Resumé........................................................................................................................... 59 



 - 1 -    

Úvod 
 

Tématem této diplomové práce je proces posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí známý také jako proces EIA. Vzhledem k tomu, že toto téma je velice 

rozsáhlé, neklade si tato diplomová práce za cíl komplexní rozbor celého tématu. 

Autorka se proto v diplomové práce podrobněji věnuje jen základním a zvláště 

vybraným problémům tématu s tím, že další související otázky zmiňuje pouze 

okrajově. Autorka se v této diplomové práci věnuje tzv. projektové EIA či EIA v užším 

smyslu. Tzv. strategické EIA či SEA se autorka věnuje, jen pokud je to nezbytně nutné 

k uvedení souvislostí s projektovou EIA.  

Úvodní kapitola této diplomové práce obsahuje základní uvedení do tématu 

procesu EIA. Tato kapitola rozebírá roli procesu EIA v právu životního prostředí, 

stručně popisuje historický vývoj procesu EIA a základní principy, kterými se proces 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí řídí. V druhé kapitole se autorka věnuje 

pramenům právní úpravy procesu EIA, a to na úrovni mezinárodního práva, unijního 

práva a práva České republiky.  

Třetí kapitolu považuje autorka za stěžejní kapitolu této diplomové práce. V této 

kapitole se autorka pokouší podrobněji věnovat problémům vazby české právní úpravy 

na unijní právo se zaměřením na rozbor problémů transpozice a implementace Směrnice 

EIA do českého práva. Autorka se pokouší shrnout teoretické aspekty transpozice a 

implementace směrnic členskými státy Evropské unie a následky, jež mohou nastat 

v případě, že stát obsah směrnic neprovede ve stanovené lhůtě nebo jej provede 

nesprávně. Autorka se v této kapitole pokouší reagovat na aktuální legislativní vývoj 

v právní úpravě procesu EIA a poukazuje na konkrétní souvislosti legislativního 

procesu při přijímání novel Zákona EIA s řízením o porušení Smlouvy EU vedeným 

proti České republice, popř. s hrozbou tohoto řízení. Autorka se v této kapitole rovněž 

pokouší o vlastní hodnocení toho, zda je současná česká právní úprava procesu EIA 

v souladu s unijním právem a mezinárodními závazky České republiky v oblasti práva 

životního prostředí. 
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Obsahem čtvrté kapitoly této diplomové práce je rozbor platné a účinné české 

právní úpravy procesu EIA se zohledněním posledních legislativních změn. V této 

kapitole autorka vymezuje základní pojmy procesu EIA, účastníky a průběh procesu 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Spíše okrajově se autorka věnuje 

mezistátnímu posuzování EIA a správním řízením navazujícím na proces EIA. 

V závěru této diplomové práce se autorka snaží o posouzení vhodnosti české 

konstrukce EIA a zabývá se v rámci svých možností i úvahami de lege ferenda. 

Diplomová práce vychází z platné a účinné právní úpravy ke dni 30.4.2010. 
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1.  Obecné poznámky k procesu posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí 

 

1.1. Role posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v právu životního 
prostředí 

Právo životní prostředí hraje klíčovou roli jako administrativní nástroj řízení 

ochrany životního prostředí. Právo životního prostředí je systémem příkazů, zákazů a 

dovolení, kterými se reguluje především chování fyzických a právnických osob s cílem 

zajistit dosažení příznivého stavu životního prostředí, který umožní existenci a zdravý 

rozvoj nejen současné generaci, ale i generacím budoucím a optimální vztah mezi 

takovýmto stavem životního prostředí a ekonomickým reprodukčním procesem. Je 

zřejmé, že právo životního prostředí se uplatňuje především tam, kde je třeba řešit 

konfliktní sociální situace, které nestačí regulovat etické normy chování. Právo 

životního prostředí je v současné době jednoznačně považováno za samostatný právní 

obor, a to jak na úrovni vnitrostátní, tak i mezinárodní. Rovněž v rámci práva Evropské 

unie se hovoří o právu životního prostředí 1. 

Právo životního prostředí jako součást veřejného práva používá převážně 

veřejnoprávní metody regulace společenských vztahů. Nástroje práva životního 

prostředí je možné rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří nástroje 

přímého působení na subjekty práva ovlivňující životní prostředí, které jsou pro právo 

typické a odpovídají veřejnoprávním metodám právní regulace (např. zákaz, příkaz, 

povolení, souhlas, apod.). Druhou skupinu tvoří nástroje, které působí nepřímo. Jedná se 

o nástroje mimoprávní, kterým však právo poskytuje formu závazného a vynutitelného 

pravidla chování. Mimoprávní nástroje ochrany životního prostředí jsou především 

ekonomické nástroje jako např. poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatky 

za využívání přírodních zdrojů, daňové úlevy, finanční podpory apod. Posuzování vlivů 

na životní prostředí je nástrojem přímého působení na subjekty práva ovlivňující životní 

                                                 
1 Právo životního prostředí, Kružíková Eva, dostupné z: 
http://www.enviwiki.cz/index.php?title=Pr%C3%A1vo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%
C3%AD&oldid=4270 
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prostředí, který zahrnuje především postupy administrativně-právní a dále postupy 

koncepční a sankce.2 

 

1.2 Pojem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

Institut posuzování vlivů na životní prostředí (neboli EIA z anglického 

„Environmental Impact Assessment“) je jedním z klíčových nástrojů pro hodnocení 

dopadů lidské činnosti a jejích důsledků pro životní prostředí3. Posuzování vlivů na 

životní prostředí je specifický proces, jehož cílem je analýza a vyhodnocení možných 

vlivů lidské činnosti na životní prostředí, a to před tím, než je rozhodnuto o realizaci 

takové činnosti a než dojde k jejímu uskutečnění4. 

Smyslem procesu posuzování vlivů je začlenit ochranu životního prostředí do 

rozhodovacích procesů a přispět k naplnění základních principů ochrany životního 

prostředí, kterými jsou především princip trvale udržitelného rozvoje, princip 

ekologické únosnosti zatížení území a princip předběžné opatrnosti. Hlavními principy, 

kterými se řídí proces posuzování vlivů, jsou princip prevence a princip komplexnosti. 

Princip prevence se projevuje tím, že celý proces posuzování vlivů se uskutečňuje dříve, 

než je o příslušné činnosti rozhodnuto a než dojde k jejímu uskutečnění. Princip 

komplexnosti vyžaduje posuzování ve všech podstatných souvislostech. Účelem 

posuzování je shromáždit dostatek relevantních informací o povaze činností a jejich 

důsledcích a shromáždit názory potencionálně dotčené veřejnosti a dotčených orgánů 

veřejné správy.5 

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA v širším smyslu) se uplatňuje ve 

dvou rovinách jako posuzování koncepční neboli strategické (posuzování vlivů strategií, 

politik, plánů a programů, neboli tzv. strategická EIA či SEA – z anglického Strategic 

Environmental Assessment) a posuzování projektové (posuzování konkrétních záměrů 

                                                 
2 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání.. Praha: 
C.H.BECK,  2007, s. 216. 
3  Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. s. 208. 
4 Petržílek, P.Guth, J. Týcová, G.Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředís komentářem. 1. 
vydání. Praha: ABF, 2002. s. 25. 
5 Petržílek, P.Guth, J. Týcová, G.Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředís komentářem. 1. 
vydání. Praha: ABF, 2002. s. 25-26. 
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staveb, činností a technologií, neboli tzv. projektová EIA či EIA v užším smyslu).6 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce bude termín EIA nadále používán ve svém 

užším slova smyslu, nebude-li výslovně uvedeno jinak. 

 

1.3 Vznik a vývoj procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

Právní institut posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se vyvinul v         

60. letech 20. století ve Spojených státech amerických jako proces, jehož účelem bylo 

omezení negativních  vlivů posuzovaných projektů na životní prostředí prostřednictvím 

jejich popisu, analýzy a vyhodnocení. Výsledkem tohoto procesu mělo být shromáždění 

informací, které umožní vliv konkrétních záměrů na životní prostředí prostřednictvím 

závazných podmínek v povolujícím rozhodnutí omezit či úplně vyloučit.7  

Uvedený proces byl legislativně upraven v National Environmental Policy Act 

of 1969 (česky Zákon o národní politice životního prostředí, dále jen jako „NEPA“), 

který nabyl účinnosti 1. ledna 1970. NEPA ve svém ustanovení oddílu 102, odstavci 2, 

písmenu c) zakotvuje požadavek „aby federální orgány zpracovaly detailní stanovisko 

hodnotící vlivy jejich činnosti na stav životního prostředí“8. Ustanovení oddílu 102, 

odstavce 2, písmeno c) NEPA zní9: 

„Kongres zmocňuje a nařizuje všem federálním orgánům, aby ve veškerých svých 
doporučeních či zprávách k legislativním návrhům a v ostatních významných činnostech 
federálního charakteru, které podstatně ovlivňují kvalitu životního prostředí člověka,  
zahrnuly podrobné stanovisko zpracované odpovědným úředníkem, které hodnotí: 
− vliv navrhované činnosti na životní prostředí, 
− jakékoli negativní vlivy na životní prostředí, kterým nelze zabránit v případě 

provedení návrhu, 
− varianty navrhované činnosti, 
− vztah mezi krátkodobým využitím životního prostředí člověkem a udržením a 

zvýšením dlouhodobé produktivity 
− a  veškeré nezvratné a nenahraditelné zásahy do přírodních zdrojů, které mohou být 

spojeny s navrhovanou činností, v případě jejího provedení10“ .  

                                                 
6 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. s. 208-209. 
7 Dvořák, Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání Praha: ABF, 2005. s. 7. 
8 Wood, Ch. Environmental impact assessment: a comparative review. 2nd edition, Harlow: Pearson 
Education Limited, 2003, s. 18. 
9 Volně přeloženo autorkou této diplomové práce. 
10 National  Environmental Policy Act of  1969 dostupný z: 
http://ceq.hss.doe.gov/laws_and_executive_orders/the_nepa_statute.html 
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NEPA byl na svou dobu průlomový zákon, který poprvé v historii upravil 

institut posuzování vlivů na životní prostředí, jakožto nový nástroj ochrany životního 

prostředí a který se stal modelem pro další systémy EIA po celém světě. 

V průběhu 70. let 20. století se pod vlivem první Konference OSN o životním 

prostředí konané ve Stockholmu v roce 1972 institut EIA rozšířil do mnoha dalších zemí 

mimo USA. Stockholmská konference upozornila na globální problémy životního 

prostředí a zdůraznila nutnost vytvoření harmonie mezi hospodářským rozvojem a 

ochranou životního prostředí. Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí tak 

řada zemí přijala do svého právního řádu jako východisko pro řešení problémů životního 

prostředí. První stát po USA, který přijal institut EIA, byl stát Nový Jižní Wales 

v Austrálii (1972). Dále následovala Kanada (1973), Austrálie, Nový Zéland (1974), 

Kolumbie (1974), Thajsko (1975). První evropskou zemí, která začlenila proces EIA do 

svého právního řádu, byla Francie (1976), dále pak Irsko a SRN (oba 1976), Nizozemsko 

(1979) a další11.  

V roce 1985 bylo posuzování vlivů záměrů na životní prostředí začleněno do 

práva Evropské unie, přičemž upraveno na unijní úrovni bylo Směrnicí EIA. Směrnice 

EIA zavedla proces EIA ve všech členských státech Evropské unie (respektive v těch 

členských státech, kde doposud proces EIA zaveden nebyl) a vytvořila jednotná kritéria 

pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve všech členských státech.  

V 90. letech 20. století přijímají institut EIA v důsledku společensko-politických 

změn a z důvodu harmonizace s unijním právem země střední a východní Evropy12 a 

mezi nimi též Česká republika (konkrétně v roce 1992). V této době se EIA stala 

předmětem mezinárodních dokumentů a mezinárodních smluv13. V roce 1992 byly na 

Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru přijaty dva významné 

mezinárodní dokumenty, a to Agenda 21 a Deklarace z Rio de Janeira o životním 

prostředí a rozvoji. V roce 1991 pak byla ve Finském Espoo sjednána Úmluva o 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, která vstoupila 

                                                 
11 Wood, Ch. Environmental impact assessment: a comparative review. 2nd edition, Harlow: Pearson 
Education Limited, 2003, s. 4-5. 
12 Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 7. 
13 Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 7. 
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v platnost v roce 1997. V roce 1998 byla v dánském Aarhusu sjednána Úmluva o 

přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva), která vstoupila v platnost 

v roce 2001. Blíže o těchto dokumentech pojednává následující kapitola této diplomové 

práce. 

Proces EIA zavedly do své praxe i některé mezinárodní organizace a instituce. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Cooperation and Development, zkráceně OECD) užívá proces EIA při poskytování 

pomoci rozvojovým zemím. Světová banka od roku 1989 vyžaduje, aby státy požadující 

poskytnutí půjčky podrobily některé projekty posouzení z hlediska jejich vlivů na životní 

prostředí. Program OSN pro životní prostředí (The United Nations Environment 

Programme, zkráceně UNEP) vydal členským státům doporučení týkající se zavedení 

institutu EIA a vydal také návod týkající se zavedení procesu EIA pro rozvojové země14. 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (zkráceně EBRD) vyžaduje v rámci posouzení 

financovaných projektů i provedení posouzení z hlediska jejich vlivu na životní 

prostředí15. 

Na základě uvedeného výkladu je tak možné uzavřít, že proces EIA se postupem 

času stal významným nástrojem ochrany životního prostředí, který je dnes využíván ve 

více než stovce zemí po celém světě16 a řadou mezinárodních organizací a institucí. 

   

 

 

 

                                                 
14 Wood, Ch. Environmental impact assessment: a comparative review. 2nd edition, Harlow: Pearson 
Education Limited, 2003, s. 4-5. 
15 Glasson, J.Therivel, R. Chadwick, A. Introduction to Environmental Impact Assessment. 3rd edition, 
London: Routledge, 2005, s. 312. 
16 Wood, Ch. Environmental impact assessment: a comparative review. 2nd edition, Harlow: Pearson 
Education Limited, 2003, s. 5. 
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2.  Prameny právní úpravy posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí 

 

2.1 Prameny právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 
v mezinárodním právu 

Procesem EIA nebo jeho souvislostmi se zabývá i řada mezinárodních 

dokumentů.V roce 1992 proběhla druhá Konference OSN o životním prostředí a rozvoji 

v Rio de Janeiro v Brazílii (známá též jako „Summit Země“), na které byly přijaty tyto 

významné mezinárodní dokumenty: 

Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji  

V deklaraci jsou zakotveny některé pro proces EIA důležité a z hlediska 

mezinárodního práva nové principy, jako jsou např.:  

a) princip předběžné opatrnosti,  

b) požadavek zahrnout náklady na ochranu životního prostředí do cen výrobků,  

c) povinnost zhodnotit důsledky činností pro životní prostředí ještě dříve, než 

jsou tyto činnosti zahájeny,  

d) povinnost uvědomit jiné státy o mimořádných událostech a předávat 

informace o aktivitách, jež by mohly životní prostředí jiných států vážným 

způsobem ohrozit.  

Z hlediska institutu EIA je stěžejní zásada 17 uvedené deklarace, která zní: 

„Hodnocení vlivu činností na životní prostředí (EIA) jako nástroj 

uplatňovaný na celostátní úrovni musí být aplikováno na ty navrhované aktivity, 

které by pravděpodobně mohly mít závažný negativní dopad na životní prostředí a 

které jsou předmětem rozhodování odpovídajících státních orgánů“ 17. 

 

                                                 
17 Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rovoji  (1992) 



 - 9 -    

Agenda 21, akční plán pro dosažení udržitelného rozvoje18  

Tato agenda ve svých čtyřiceti kapitolách důkladně rozebírá principy trvale 

udržitelného rozvoje ve všech oblastech lidské činnosti. Považuje se za jakousi „širokou 

definici” tohoto klíčového pojmu19.  

Uvedené mezinárodní dokumenty nejsou přímo právně závazné, jelikož nemají 

povahu mezinárodní smlouvy. Tyto dokumenty však na mezinárodní úrovni 

formulovaly důležité problémy v oblasti ochrany životního řešení a navrhly některé 

koncepce a řešení. Tyto nezávazné dokumenty měly přímý dopad na obsah 

mezinárodních smluv upravujících proces EIA a následně i komunitárního (resp. 

unijního) práva a vnitrostátního práva. 

Espoo úmluva 

Právně závazným mezinárodním dokumentem zabývajícím se procesem EIA 

byla Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, která 

byla sjednána dne 25. 2. 1991 ve městě Espoo ve Finsku. Cílem Úmluvy je přijetí všech 

vhodných a účinných opatření k prevenci, snížení a omezení vážných negativních vlivů 

činností přesahujících hranice států (především v sektoru průmyslu, energetiky, 

dopravy) na stav životního prostředí a v konečném důsledku tak i na zdraví 

obyvatelstva. Úmluva zakládá povinnost smluvních stran vyhodnotit dopad těchto 

činností v co nejranějším stádiu jejich přípravy, a to především formou vzájemných 

oznámení a konzultací navrhovaných činností. 

Espoo úmluva a vstoupila v platnost dne 10. 9. 1997. Česká republika Espoo 

úmluvu ratifikovala dne 26. 2. 1991 20 a vstoupila pro ní v platnost dne 27. 5. 2001 21. 

Espoo úmluva měla dopad na české právo především podrobnou úpravou mezistátního 

posuzování. Tuto úpravu následně převzala hlava II Zákona EIA, která vychází z Úmluvy a 

                                                 
18http://www.czp.cuni.cz/wiki/Konference_OSN_o_%C5%BEivotn%C3%ADm_prost%C5%99ed%C3%
AD_a_rozvoji  a http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
19 Moldán, B., Trvale udržitelný rozvoj a informace dostupné z: 
http://www.czp.cuni.cz/osoby/Moldan/moldan1.htm 
20 Na základě čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho 
právního řádu. 
21 publikovaná pod č. 91/2001 Sb.m.s. 
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shodují se s ní. Úmluvu ratifikovala také Evropská společenství. Povinnost provádět 

mezistátní posuzování je proto také stanovena podrobně Směrnicí EIA. 

Aarhuská úmluva 

Další významnou mezinárodní smlouvou upravující proces EIA je Úmluva o 

přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 

záležitostech životního prostředí, která byla podepsána dne 25.6.1998 na konferenci 

Evropské Hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“ v dánském 

Aarhusu.  

Aarhuská úmluva nabyla účinnosti dne 30. října 2001. Česká republika nepatřila 

mezi státy, které k tomuto datu úmluvu ratifikovaly. Česká republika ratifikovala 

Aarhuskou úmluvu dne 6.7. 2004 22. Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 

smluv pod číslem 124/2004 Sb.m.s. Dne 17. 2. 2005 pak ratifikovalo Aarhuskou úmluvu i 

Evropské společenství.  

Aarhuská úmluva patří mezi smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách. Arhuská úmluva. Je vystavěna na třech pilířích: 

1. zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti; 

2. aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního 

prostředí; 

3. zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. 

Hlavním přínosem Aarhuské úmluvy je především to, že tato úmluva řeší problematiku 

účasti veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech, které jsou uvedeny 

v příloze této úmluvy. Tato úmluva definuje tzv. dotčenou veřejnost, které poskytuje 

široká práva v procesu EIA. Stanoví i podmínky pro vykonatelnost těchto práv.  

 

 

                                                 
22 Na základě čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho 
právního řádu. 
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Významnou úlohu při prosazování procesu EIA hrají i mezinárodní finanční 

instituce, jako je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) nebo Evropská 

banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), které vyžadují jako součást podkladů pro jednání o 

poskytnutí finanční pomoci i EIA dokumentace předkládaného projektu. V roce 2000 

například  přijala ministerská rada zemí OECD závěr zavést ekologické aspekty i do 

státní podpory vývozu poskytované formou úvěrového pojištění a zvýhodněného 

financování se státní podporou. V podmínkách podpory vývozu musí být zahrnut 

princip nepodporovat v rámci státní podpory vývozu projekty, které poškozují životní 

prostředí v zemi určení 23. 

 

2.2 Prameny právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 
v unijním právu 

Česká republika se stala dne 1. května 2004 plnohodnotným členem Evropské 

unie a převzala tak na sebe závazek dodržovat právo Evropské unie. V rámci evropského 

práva byla první směrnice upravující proces EIA přijata v roce 1985, a to Směrnice EIA. 

Směrnice EIA byla v průběhu své platnosti novelizována směrnicí 97/11/ES a směrnicí 

2003/35/ES24. Hlavním cílem Směrnice EIA je zavést proces EIA ve všech členských 

státech Evropské unie a vytvořit jednotná kritéria pro posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých projektů na životní prostředí.  

K obsahu směrnice EIA lze ve stručnosti uvést, že Směrnice EIA upravuje režim 

posuzování takových projektů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, 

předtím, než bude rozhodováno o udělení povolení k jejich realizaci. Projekty, které 

mohou mít významný vliv na životní prostředí, jsou Směrnicí EIA blíže určeny, a to 

konkrétně tak, že v příloze I. Směrnice EIA je uveden seznam projektů, jež mají být 

obligatorně posuzovány z hlediska svého enviromentálního vlivu a v příloze II. 

Směrnice EIA jsou uvedeny  projekty, které budou posuzovány v případě, že tak stát po 

jejich přezkoumání určí.  

                                                 
23 Dvořák, L   Zákon o posuzování vlivů na životni prostředí s komentářem, 1 vydáni, ABF-Arch, Praha 
2005, s. 10 
24 Provedení této novelizace si vyžádaly závazky plynoucí z Aarhuské úmluvy, která zaručuje práva 
veřejnosti na účast při rozhodování o záležitostech životního prostředí. 
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Směrnice EIA upravuje základní pojmy týkající se procesu EIA a podrobně 

následný proces EIA ve formě tzv. screeningu, kdy příslušný orgán na základě 

informací předložených oznamovatelem projektu nejprve zjišťuje, zda vůbec 

posuzování bude prováděno, a ve formě tzv. scopingu, který je již samotným 

posuzováním vlivů projektu. Směrnice EIA upravuje dále možnost dotčených orgánů, 

zejména orgánů se zvláštní působností v jednotlivých oblastech ochrany životního 

prostředí, a veřejnosti, vyjádřit své stanovisko k projektu před zahájením jeho realizace. 

Směrnice EIA také obecně upravuje zveřejňování informací týkajících se projektu a 

jeho posuzování. Pokud se týká účasti veřejnosti, je pro další výklad významné uvést, 

že  Směrnice EIA rozlišuje v návaznosti na Aarhuskou úmluvu pojem „veřejnosti“ (tzv. 

public) a „dotčené veřejnosti“ (public concerned)25 a oběma těmto skupinám osob 

zajišťuje rozdílná oprávnění, přičemž platí, že dotčená veřejnost má v procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí i v navazujících správních řízeních silnější pozici. 

Směrnice EIA jakožto sekundární pramen unijního práva zavazuje členské státy 

přijmout opatření k zavedení procesu EIA do svého právního řádu. Hlavními 

požadavky Směrnice EIA, které je členský stát povinen zavést do svého právního 

řádu se autorka zabývá v kapitole 3 této diplomové práce. 

 

2.3 Prameny právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v právu 
ČR 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je v právu České republiky  

institutem relativně novým. Poprvé byl do českého (respektive československého) 

právního řádu zaveden v roce 1992 federálním zákonem č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí. Institut EIA zde byl upraven v ustanoveních §20 až 26, jednalo se o úpravu 

rámcovou, která měla být podrobněji provedena předpisy jednotlivých republik26. V 

České republice se tak stalo zákonem České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, který  podrobně upravil proces posuzování vlivů na životní 

prostředí a který vytvořil zvláštní konstrukcí procesu EIA, jako samostatného procesu, 
                                                 
25 Směrnice EIA definuje v čl. 1 odst. 2 Směrnice EIA dotčenou veřejnost jako „... veřejnost, která je nebo 
by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, nebo 
která má na těchto řízeních určitý zájem; pro účely této definice se předpokládá, že nevládní organizace 
podporující ochranu životního prostředí a splňující požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na 
rozhodování ve věcech životního prostředí zájem; 
26 viz Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ABF, 2005, s. 9. 
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který není součástí navazujících povolovacích řízení a neřídí se Správním řádem. Tato 

ojedinělá konstrukce byla převzata i do platné právní úpravy a existuje dodnes.27  Zákon 

č. 244/1992 Sb. se od 1.1.1993 stal součástí právního řádu nově vzniklé samostatné 

České republiky.  

V důsledku harmonizace české legislativy s evropským právem došlo v roce 

2002 k přijetí nového zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů (Zákon EIA). Zákon EIA nabyl účinnosti dne 

1.1.2002 a ve znění pozdějších předpisů platí dodnes. Zákon EIA byl doposud celkem 

sedmkrát novelizován28.  

Mezi nejvýznamnější novely Zákona EIA patří zákon č. 93/2004 Sb, kterým se 

s účinností od 1.5.2004 zavádí nová právní úprava v oblasti posuzování vlivů koncepcí 

na životní prostředí (tzv. SEA) formou vložení samostatného dílu do Zákona EIA. Další 

významnou novelu představuje zákon č. 163/2006 Sb., jehož hlavním smyslem je 

dosažení plného souladu vnitrostátní legislativy se Směrnicí Rady 2003/35/ES ze dne 

26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů 

týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, 

pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně29. Účelem další  důležité novely, 

a to zákona č. 216/2007 Sb., je částečná korekce negativních důsledků zákona č. 

163/2006 Sb., spočívající ve  vytvoření dvou postupů při posuzování vlivů záměrů 

kategorie II uvedené v příloze č. 1. Poslední významnou novelou Zákona EIA je pak 

zákon č. 436/2009 Sb., jehož účelem je zajištění plné kompatibility české právní úpravy 

s ustanovením čl. 10a  Směrnice EIA. Rozbor uvedené novely je blíže popsán v kapitole 

3 této práce. 

Na Zákon EIA navazují dva prováděcí předpisy, a to:  

a) vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých 

dílčích otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (účinná 

od 1.1.2002), a 
                                                 
27 viz Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 9. 
28 Zákon EIA byl novelizován těmito zákony: zákon č. 93/2004 Sb., zákon č. 163/2006 Sb.,                
zákon č. 186/2006 Sb., zákon č. 216/2007 Sb., zákon č. 124/2008 Sb., zákon č.  436/2009 Sb.,           
zákon č. 223/2009 Sb. 
29 viz důvodová zpráva k zákonu č. 163/2006 Sb. 
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b) vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší 

podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 

veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání 

osvědčení (účinná od 7.6.2004)30 

 

Právní úprava procesu EIA je ale vzhledem ke zvláštní konstrukci procesu EIA 

značně roztříštěná. Kromě Zákona EIA proces EIA přímo či nepřímo upravují ještě 

zejména následující předpisy: 

a) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

b) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon, účinný do 31.12.2006), 

c) zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon účinný od 1.1.2007), 

d) zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

e) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

f) zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 viz Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 
10. 
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3.  Transpozice a implementace Směrnice EIA do českého 
právního řádu 

 

3.1 Obecně k transpozici a implementaci směrnice členským státem 
Evropské unie 

Ačkoli pojmy implementace a transpozice bývají v praxi často i odborníky 

používány rovnocenně, je třeba pro přesnost upozornit, že se nejedná o totéž. Formální 

promítnutí směrnice do vnitrostátního právního předpisu (transpozičního opatření) se 

nazývá transpozice, zatímco implementace je pojem širší, protože nezahrnuje pouze 

transpozici, ale i fázi následující po transpozici, tedy zajištění adekvátní aplikace 

transpozičního opatření a účinné vymáhání práv a povinností z něho vyplývajících. 

Směrnice není v rámci unijního práva pramenem práva, který by byl 

bezprostředně závazný (kromě výjimek formulovaných v judikatuře Evropského 

soudního dvora 31). Směrnice je formou legislativního aktu Evropské unie, který je 

adresován výhradně členským státům. Členské státy jsou následně povinny 

implementovat směrnice do svých vnitrostátních právních řádů. Konkrétně v této 

souvislosti Článek 288 odst. 3 Smlouvy EU32 stanoví, že „směrnice zavazuje každý 

členský stát, jemuž je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž 

stanovení formy a prostředků je ponecháno vnitrostátním  orgánům.“ . Z uvedeného 

článku je tedy zřejmé, že orgány Evropské unie prostřednictvím směrnice pouze stanoví 

závazný cíl, ale samotný způsob jeho realizace ponechají členským státům33. 

Směrnici lze považovat za náležitě transponovanou a implementovanou, jestliže 

je včas a plně dosaženo výsledku požadovaného směrnicí, a to jak z hlediska formálně 

právního, tak z hlediska aplikačně praktického34. Kritéria pro správné provedení 

směrnice jsou tato: 

                                                 
31 Evropský soudní dvůr ve své judikatuře dovodil, že i směrnice může mít přímý účinek, obdobně jako 
jej má nařízení, tzn., že může být bezprostředně závazná a jednotlivec se může přímo dovolávat práv, jež 
mu směrnice zamýšlí přiznat, když nebyla náležitě implementována; viz. např. rozsudek Evropského 
soudního dvora z 4.12.1974 ve věci 41/74 Van Duyn. 
32 Jedná se o bývalý článek 249 Smlouvy ES. 
33 Fiala, P., Pitrová, M. Evropská Unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, s. 347. 
34 Král, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C.H.Beck,  2002.  s. 55. 
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a) členský stát  včas přijme potřebné transpoziční opatření, 

b) transpoziční opatření správně promítá obsah směrnice, 

c) transpoziční opatření má náležitou formu,       

d) je zajištěna náležitá aplikace, dodržování a efektivní vymahatelnost 

transpozičního opatření. 

Směrnice obvykle obsahuje ustanovení o lhůtě, ve které ji členské státy mají 

provést. Její délka, na jejímž dodržení Evropský soudní dvůr lpí,  se většinou pohybuje 

v rozmezí  šesti měsíců až dvou let. Evropský soudní dvůr k této problematice výslovně 

uvádí, že „... náležitá implementace směrnice je zvláště důležitá  a nedodržení  lhůty je 

činí neefektivní.“ 35. Česká republika, stejně jako ostatní státy, o něž se k 1. květnu 2004 

rozšířilo Evropské společenství, musela do okamžiku svého vstupu implementovat 

směrnice, které již ve členských státech byly, resp. měly být provedeny, tzn. ty, jejichž 

stanovená transpoziční lhůta před datem přistoupení již uplynula. Tato povinnost pro 

Českou republiku konkrétně vyplývala z Evropské dohody zakládající přidružení mezi 

Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými 

státy na straně druhé (tzv. Dohoda o přidružení), která byla platná od 1.2.1995 36. 

Forma a prostředky, jakými členské státy dosáhnou výsledku, jehož dosažení 

směrnice předpokládá, záleží zcela na volbě vnitrostátních orgánů. Není přitom unijním 

právem přímo určeno, jakou podobu má mít opatření, resp. předpis, transponující obsah 

směrnice. Tato volnost členského státu vyplývá přímo z definice směrnice uvedené v čl. 

288 Smlouvy EU, podle kterého jsou členské státy Evropské unie vázány k tomu, aby 

uskutečnily cíl, k němuž směřuje obsah směrnice, přičemž volba formy a prostředků, 

kterými toho dosáhnou, je ponechána na jejich rozhodnutí. Unijní právo neobsahuje 

žádná další ustanovení, která by blíže konkretizovala, jakým způsobem má ke splnění 

této povinnosti dojít. Judikatura Evropského soudního dvora ale podrobně vymezila 

určitá pravidla pro dosahování výsledku zamýšleného směrnicí členským státem tak, 

aby byla směrnice náležitě provedena. Evropský soudní dvůr především dovodil, že by 

                                                 
35 viz věc 52/75 Komise v. Itálie 
36 viz Sdělení MZV č. 7/1995 Sb. 
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členský stát měl převést obsah směrnice do obecně závazného právního předpisu.37 Dále 

Evropský soudní dvůr judikoval, že transponovaná pravidla ze směrnice by měla získat 

stejnou právní sílu jako předpisy, které danou problematiku ve vnitrostátním právu již 

upravují, resp. mají být na základě požadavku transpozice doplněny či změněny. Podle 

Evropského soudního dvora za splnění požadavku náležité transpozice není považováno 

pouhé vytvoření administrativní praxe nebo postupu, které jsou ze své povahy snadno 

změnitelné správními úřady a neskýtají záruku dostatečné publicity38. 

 

3.2  Řízení pro porušení Smlouvy EU 

Článek 258 Smlouvy EU39 stanovuje pravomoc Evropské komise zahájit 

administrativní řízení se státem, který nedodržuje své povinnosti vyplývající z unijního 

práva  (včetně nedodržení povinnosti transponovat směrnici do vnitrostátního právního 

řádu). Jedná se o objektivní odpovědnost členských států, předmětem tohoto 

administrativního řízení je jak pozitivní jednání v rozporu s unijním právem tak i 

opomenutí jednat. Cílem tohoto řízení je dosáhnout dodržování povinností 

vyplývajících z unijního práva pro členské státy. 

Řízení pro porušení Smlouvy EU je zahájeno konstatováním Evropské komise, 

že ze strany členského státu došlo k porušení unijního práva. První fáze řízení je zcela 

neformální. Evropská komise zjišťuje rozhodné skutečnosti, a to bez jakékoli publicity. 

Jakmile má dostatek důkazů o tom, že k porušení unijního práva došlo nebo dochází, 

vyzve členský stát (tzv. Letter of Formal Notice), aby se k tvrzenému porušení unijního 

práva vyjádřil ve stanované lhůtě (zpravidla dvou měsíců od doručení výzvy). V mnoha 

případech je situace vyjasněna a v krátké době vyřešena bez nutnosti činit další kroky.  

 Nedojde-li však k vyjasnění tvrzeného porušení unijního práva, přechází 

Evropská komise do druhé fáze administrativního řízení. Tato fáze je již zcela formální. 

Členskému státu Evropská komise sdělí, co učinil protiprávně a která konkrétní norma 

práva Společenství byla porušena a stanoví se mu lhůta, ve které má protiprávní stav 

                                                 
37 viz Rozsudek ESD z 16.11.2000 C-214/98 Komise v. Řecko, odst. 23. 
38 viz Rozsudek ESD z 13.3.1997 C-197/96 Komise v. Francie, odst. 14. 
39 Jedná se o bývalý Článek 226 Smlouvy ES. 
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ukončit. Když je z okolností zřejmé, že členský stát nehodlá dobrovolně přijmout 

stanovisko Evropské komise, je vydáno odůvodněné stanovisko (tzv. „reasoned 

opinion“), jímž končí administrativní stadium řízení pro porušení Smlouvy EU. 

Odůvodněné stanovisko musí obsahovat přesnou specifikaci jednání členského státu s 

odůvodněním jeho protiprávnosti. Odůvodněné stanovisko musí rovněž stanovit lhůtu, 

ve které je členský stát povinen porušování unijního práva ukončit. 

Pokud se členský stát nepodřídí odůvodněnému stanovisku ve lhůtě stanovené 

Evropskou komisí, může Evropská komise podat žalobu proti členskému státu 

k Evropskému soudnímu dvoru. Evropská komise ale není povinna ve všech případech 

tuto žalobu podat. Nečiní tak zejména v případech, kdy porušení členského státu není 

závažné nebo kdy se věc dostala k Evropskému soudnímu dvoru cestou řízení o 

předběžné otázce. Vyplývá to ze snahy Evropské komise neuchylovat se k donucovacím 

akcím zbytečně často, aby nebyl porušen vzájemný vztah důvěry a dobré vůle mezi 

Evropskou komisí a členskými státy. Takovýchto žalob proti členským státům je 

každoročně Evropskou komisí podáno v průměru 200.  

V případě, že Evropský soudní dvůr shledá, že členský stát skutečně nesplnil 

povinnost, která pro něho vyplývá z unijního práva, je tento stát povinen učinit taková 

opatření, jimiž se splnění rozsudku Evropského soudního dvora podrobí40. Evropský 

soudní dvůr ovšem není oprávněn právní akt členského státu zrušit či změnit, jelikož 

členské státy jsou v tomto směru suverénní a samy rozhodují o prostředcích a 

způsobech odstranění porušení unijního práva a podrobení se rozsudku. 

Dospěje-li Evropská komise k názoru, že členský stát neučinil opatření, kterými 

by rozsudku Evropského soudního dvora vyhověl, postupuje tak, jako by bylo znovu 

porušeno unijní právo, tedy vydá nové odůvodněné stanovisko. Není-li odůvodněné 

stanovisko respektováno a členský stát tak neučiní opatření ke splnění rozsudku ve lhůtě 

určené Evropskou komisí, může Evropská komise věc znovu předat Evropskému 

soudnímu dvoru s určením výše pokuty přiměřené okolnostem41. 

Řízení pro porušení Smlouvy EU je v praxi poměrně efektivním nástrojem, jak 

                                                 
40 viz Článek 260 Smlouvy EU 
41 http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm 
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odstranit rozpor vnitrostátního práva členského státu s unijním právem. Z nejnovějších 

údajů je patrné, že přibližně 68 % stížností je uzavřeno ještě před prvním formálním 

krokem řízení pro porušení Smlouvy EU, přibližně 84 % řízení pro porušení Smlouvy 

EU je uzavřeno před vydáním odůvodněného stanoviska a přibližně 94 % před tím, než 

Evropský soudní dvůr vynese rozsudek ve věci 42. 

 

3.3 Hlavní požadavky Směrnice EIA 

Jak již bylo uvedeno výše, v unijním právu proces posuzování vlivů na životní 

prostředí podrobně a komplexně upravuje Směrnice EIA. Pro účely dalšího výkladu 

autorka uvádí nejvýznamnější povinnosti, které podle jejího názoru vyplývají 

členskému státu Evropské unie ze Směrnice EIA. Podle Směrnice EIA je členský stát 

Evropské unie zejména povinen:  

a) přijmout všechna opatření nezbytná k zajištění, aby ještě před vydáním 

povolení byly záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí 

mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění, posouzeny z 

hlediska jejich vlivů 43; 

b) učinit opatření nezbytná k zajištění, aby orgány, kterých by se záměr mohl 

týkat, měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního 

prostředí možnost vyjádřit své stanovisko k žádosti o povolení. Členský stát 

určí orgány, s nimiž je třeba záměr za tímto účelem projednat, buď obecně, nebo 

v jednotlivých případech, kdy je podána žádost o povolení. Těmto orgánům 

musí být předány informace shromážděné podle článku 5 Směrnice EIA 44; 

c) zajistit, aby: 

• každá žádost o povolení a všechny informace shromážděné podle 

článku 5 Směrnice EIA byly zpřístupněny veřejnosti, a 

                                                 
42 26. Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Společenství (2008) ze dne 15.12.2009, s. 2. 
43 viz Článek 2 Směrnice EIA 
44 viz Článek 6 odstavec 1 Směrnice EIA 
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• dotčená veřejnost měla příležitost vyjádřit své stanovisko před 

zahájením uskutečňování záměru 45; 

d) je-li si členský stát vědom, že záměr by mohl mít závažný vliv na životní 

prostředí v jiném členském státě, nebo pokud členský stát, který by mohl být 

významně ovlivněn, o to požádá, poskytne členský stát, na jehož území má být 

záměr uskutečněn, informace shromážděné podle článku 5 Směrnice EIA 

tomuto členskému státu ve stejnou dobu, kdy je zpřístupní svým občanům 46; 

e) zajistit, že informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 Směrnice EIA musí 

být brány v úvahu v povolovacím řízení 47; 

f) zajistit, aby dotčená veřejnost s dostatečným zájmem měla možnost napadat 

před soudem (nebo jiným nestranným a nezávislým orgánem zřízeným 

zákonem) jakékoliv věcné či procesní nezákonnosti všech rozhodnutí, úkonů či 

opomenutí (nečinnosti) týkajících se účasti veřejnosti v procesu posuzování. 

Mezi dotčenou veřejnost s dostatečným zájmem se automaticky přímo podle 

Směrnice EIA řadí jakákoliv nevládní organizace prosazující ochranu životního 

prostředí 48. 

Všechny výše uvedené požadavky spolu s dalšími méně významnými požadavky 

byl každý členský stát v souladu s poslední novelou Směrnice EIA49 povinen 

implementovat do svého právního řádu nejpozději do 25. června 2005. Členský stát, 

který tyto požadavky řádně neimplementoval, se vystavuje v důsledku neplnění svých 

povinností sankcím ze strany Evropské komise, které jsou popsány v článku 3.2 této 

diplomové práce. 

 

3.4  Způsob transpozice Směrnice EIA do českého právního řádu 

Jak již bylo podrobně popsáno výše, česká právní úprava posuzování vlivů 
                                                 
45 viz Článek 6 odstavec 2 Směrnice EIA 
46 viz Článek 7 Směrnice EIA 
47 viz Článek 8 Směrnice EIA 
48 viz Článek 10a ve spojení s Článkem 1 odstavcem 2 Směrnice EIA 
49 směrnice Rady 2003/35/ES 
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záměrů na životní prostředí je založena na koncepci nezávazného závěrečného 

stanoviska vydávaného na konci samostatného posuzovacího řízení, které je podkladem 

pro navazující správní řízení. Z toho vyplývá, že právní úprava posuzování vlivů záměrů 

na životní prostředí je značně legislativně roztříštěna a transpozice Směrnice EIA je 

provedena několika předpisy, neboť je samostatně upraven proces vydávání 

nezávazného závěrečného stanoviska a samostatně navazující správní řízení. Směrnice 

EIA je do českého právního řádu transponována především Zákonem EIA. Zákon EIA 

však upravuje pouze samotné posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a nikoliv 

následné závazné rozhodování o povolení nebo nepovolení těchto záměrů, včetně 

možnosti soudního přezkumu. Vzhledem k tomu, že řízení podle českého zákona EIA 

není zakončeno závazným rozhodnutím o povolení či nepovolení záměru, ale 

nezávazným stanoviskem (příp. závěrem zjišťovacího řízení) musí být v souladu se 

Směrnicí EIA kromě Zákona EIA i všechny vnitrostátní předpisy upravující navazující 

správní řízení a také procesní normy správního soudnictví. Všechny tyto předpisy je 

z hlediska unijního práva nutné považovat za transpoziční. Těmito předpisy jsou 

zejména: 

g) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

h) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon, účinný do 31.12.2006), 

i) zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon účinný od 1.1.2007), 

j) zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

k) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

l) zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

Česká koncepce stanoviska EIA jako nezávazného podkladu pro navazující správní 

řízení není sama o sobě s požadavky Směrnice v rozporu. Evropská komise nikdy 

nepodrobila samotnou tuto koncepci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

kritice. To vychází především z toho, že v rámci implementace směrnice je členský stát 

„odpovědný za výsledek“, tedy je rozhodující, aby členský stát správně implementoval 
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požadavky směrnice a konkrétní způsob implementace je flexibilně ponechán na úvaze 

členského státu. 

 

3.5  Formální nedostatky transpozice Směrnice EIA do českého práva 

Směrnice EIA ve znění směrnice 97/11/ES byla do českého práva 

transponována Zákonem EIA formálně včas k 1. květnu 2004, tedy ke dni vstupu ČR 

do EU50.  

Jedna ze zásadních nekompatibilit českého práva se Směrnicí EIA byla 

nekompatibilita v oblasti ustanovení upravujícího mezistátní posuzování vlivů na 

životní prostředí spočívající v tom, že Zákon EIA neumožňoval mezistátní posuzování 

záměru neobsaženého v příloze č. 1 Zákona EIA, který by mohl mít významný dopad na 

životní prostředí v jiném státě. Další nekompatibilita se nalézala v oblasti tzv. 

podlimitních záměrů. Zákon EIA totiž dříve vázal posuzování záměrů spadajících 

do kategorie II přílohy č. 1 Zákona EIA většinou jen na kapacitu či rozměr záměru. 

Směrnice EIA naopak požaduje, aby byly „podlimitní“ záměry posuzovány zejména 

s ohledem na jejich povahu a umístění. Obě uvedené nekompatibility byly odstraněny 

zákonem č. 93/2004 Sb., který novelizoval Zákon EIA. 

Další nekompatibilita českého práva se Směrnicí EIA spočívala v tom, že 

požadavky poslední novelizace Směrnice EIA, tedy směrnice 2003/35/ES, nebyly v 

určené lhůtě do 25. června 2005 do českého právního řádu vůbec transponovány. K 

transpozici některých požadavků směrnice 2003/35/ES došlo až ke dni 27. května 

2006, kdy nabyl účinností zákon č. 163/2006 Sb., který novelizoval Zákon EIA. Tento 

zákon odstranil nekompatibilitu ve způsobu aplikace tzv. prahových hodnot. Podle 

české právní úpravy před účinností zákona č. 163/2006 Sb. byly v rozporu se Směrnicí 

EIA z posuzování automaticky vyloučeny záměry nacházející se pod těmito prahovými 

hodnotami. Uvedená nekompatibilita byla předmětem kritiky Evropské komise, která na 

tento nesoulad Českou republiku oficiálně upozornila dopisem generální ředitelky DG 

Environment ze dne 7. října 2005. Přijetím zákona č. 163/2006 Sb. Česká republika 

                                                 
50 Zákon EIA nabyl účinnosti již k 1. lednu 2002. 
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odvrátila hrozící řízení pro porušení Smlouvy EU. 

Významné problémy způsobila České republice nekompatibilita Zákona EIA s 

článkem 10a Směrnice EIA. Článek 10a Směrnice EIA upravuje možnost přístupu 

dotčené veřejnosti k soudům a byl do Směrnice EIA vložený směrnicí 2003/35/ES, 

která uvedla unijní právo do souladu s Aarhuskou úmluvou 51. Článek 10a Směrnice 

EIA zní: 

„ Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva 

příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: 

a) mají dostatečný zájem, nebo v opačném případě 

b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského státu požaduje 

jako předběžnou podmínku, 

měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným 

orgánem zřízeným ze zákona a mohli tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost 

jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením o účasti 

veřejnosti obsaženým v této směrnici. 

Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny. 

To, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské státy v souladu s 

cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní ochraně. K tomuto účelu 

je zájem jakékoli nevládní organizace, která splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2, 

pokládán pro účely písmena a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely písmena b) 

tohoto článku se předpokládá, že tyto organizace mají práva, která mohou být 

porušována. 

Ustanovení tohoto článku nevylučují možnost předběžného přezkoumání správním 

orgánem a neovlivní požadavek, aby tam, kde to vyžaduje vnitrostátní právní řád, byly 

před předáním věci k soudnímu přezkoumání vyčerpány postupy správního 

přezkoumávání. 

                                                 
51 Konkrétně s článkem 9 odstavcem 2 a 4 Aarhuské úmluvy, které upravují přístup k soudním nebo 
jiným řízením za účelem napadení hmotné nebo procesní zákonnosti rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti. 
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Každé takové řízení musí být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně 

nákladné. 

K dalšímu zlepšení účinnosti ustanovení tohoto článku členské státy zajistí, aby byly 

veřejnosti poskytnuty praktické informace o přístupu k postupům správního a soudního 

přezkoumání.“. 

Problém s nekompatibilitou českého práva se Směrnicí EIA má kořeny v české 

koncepci procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Dle české právní úpravy 

proces posuzování vlivů není a ani nikdy nebyl součástí povolovacího řízení (zejména 

územního řízení a stavebního řízení). Okruh účastníků procesu posuzování vlivů záměrů 

na životní prostředí není shodný s okruhem účastníků povolujícího řízení. To má na rozdíl 

od procesu posuzování vlivů značně restriktivní pravidla pro splnění podmínek 

účastenství, která nezahrnují všechny osoby ve smyslu tzv. dotčené veřejnosti, jak ji 

definuje Směrnice EIA (v českém právu definice „dotčené veřejnosti“ není vůbec 

obsažena). Směrnice EIA definuje dotčenou veřejnost jako „... veřejnost, která je nebo by 

mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast životního prostředí podle čl. 2 

odst. 2, nebo která má na těchto řízeních určitý zájem; pro účely této definice se 

předpokládá, že nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na rozhodování ve věcech 

životního prostředí zájem;52 

Dále je třeba uvést, že stanovisko jako výsledné rozhodnutí v rámci řízení o 

hodnocení vlivů má formu nezávazného správního aktu a nelze ho tedy napadnout 

samostatně žalobou. Soudně může být přezkoumáno pouze jako integrální součást 

konečného povolení. Judikatura Nejvyššího správního soudu53 v tomto směru potvrzuje, 

že předpisy unijního práva nevyžadují samostatný soudní přezkum rozhodnutí, aktů a 

nečinností (tedy i stanoviska EIA), ale postačuje jejich přezkoumání v pozdější fázi (tj. 

v rámci přezkumu konečného rozhodnutí), pokud jsou zároveň splněny podmínky 

spravedlnosti, nestrannosti, včasnosti a finanční dostupnosti takového přezkumu. 

Nejvyšší správní soud dále uvádí, že v řízení o správní žalobě soud k žalobní námitce 

stěžovatele přezkoumá dle § 75 odst. 2 soudního řádu správního z hlediska procesního i 

                                                 
52 viz čl. 1 odst. 2 Směrnice EIA 
53 viz rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 39/2006, sp. zn. 1 As 13/2007. 
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hmotněprávního i zákonnost napadeného stanoviska EIA. 

Přezkum stanoviska EIA tedy náš právní řád umožňuje a umožňoval, 

problematické však bylo, kdo je k takovéto žalobě aktivně legitimován. Podle české 

právní úpravy účinné do 11.12.2009 měl možnost dosáhnout soudního přezkumu 

zákonnosti jakýchkoli rozhodnutí nebo nečinnosti učiněných během těch stádií řízení, 

během kterých je účast veřejnosti podle Směrnice EIA možná, pouze úzký okruh 

účastníků řízení a nikoli tzv. dotčená veřejnost ve smyslu Směrnice EIA. Ne všem 

subjektům spadajícím pod tzv. dotčenou veřejnost byl tak zaručen přístup k právní 

ochraně, tj. možnost podat správní žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru (zejména 

územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru apod.). 

Uvedený nesoulad českého práva s článkem 10a Směrnice EIA byl důvodem 

pro zahájení řízení o porušení Smlouvy EU Evropskou komisí proti České republice. 

Oficiální sdělení (tzv. „letter of formal notice“) bylo v této záležitosti zasláno České 

republice v srpnu 2006. Jelikož Česká republika ani po doručení oficiálního sdělení 

neodstranila popsaný rozpor českého práva se Směrnicí EIA, dopisem ze dne 29. června 

2007 zaslala Evropská komise České republice tzv. odůvodněné stanovisko, v němž 

upozornila na nekompatibilitu české právní úpravy s ustanovením čl. 10a Směrnice 

EIA. Evropská komise konkrétně spatřovala problém v zajištění přístupu k právní 

ochraně všem subjektům uvedeným v čl. 10a Směrnice EIA, které se zúčastnily procesu 

EIA. Evropská komise v odůvodněném stanovisku uvedla, že okruh účastníků procesu 

EIA není shodný s okruhem účastníků řízení povolujícího řízení (např. územního řízení 

či stavebního řízení). Vzhledem ke konstrukci žalobní legitimace podle Soudního řádu 

správního je pak důsledkem stav, kdy ne všechny subjekty spadající pod tzv. dotčenou 

veřejnost ve smyslu Směrnice EIA mají přístup k právní ochraně, tedy možnost podat 

žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru. Česká právní úprava tak podle Evropské 

komise byla v rozporu s čl. 10a Směrnice EIA, a to nejen přímo s textem, ale i se zde 

uvedeným cílem Směrnice EIA (poskytnout dotčené veřejnosti široký přístup k právní 

ochraně)54. 

                                                 
54 viz důvodová zpráva k zákonu č. 436/2009 Sb. 
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Rozpor vytčený uvedeným odůvodněným stanoviskem Evropské komise měl 

odstranit vládní návrh novely Zákona EIA. Tento návrh však byl překvapivě při hlasování 

v rámci 3. čtení konaného dne 18. února 2009 Poslaneckou sněmovnou zamítnut. 

V návaznosti na to byla poslanci v rychlosti předložena obsahově velmi obdobná novela, 

která však nebyla Poslaneckou sněmovnou vůbec projednána. Neodstranění vytčeného 

nesouladu českého práva s unijním právem vedlo tedy nakonec Evropskou komisi k podání 

žaloby proti České republice u Evropského soudního dvora pro nekompatibilitu české 

právní úpravy s čl. 10a Směrnice EIA. 

Z důvodu nečinnosti při odstraňování uvedeného rozporu hrozilo České republice 

reálně soudní řízení u Evropského soudního dvora a zastavení čerpání finančních 

prostředků plynoucích z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů Evropské unie. Teprve 

v důsledku této bezprostřední hrozby Poslanecká sněmovna odsouhlasila již v prvém čtení 

v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve 

znění pozdějších předpisů, téměř původní vládní návrh novely tohoto zákona, který 

neprošel legislativním procesem o pár měsíců dříve 55. Situace vypadala ještě nakonec 

velice dramaticky, jelikož prezident republiky tento návrh zákona vetoval. Ve svém 

odůvodnění prezident republiky namítal, že novela Zákona EIA představuje nepřijatelný 

průlom do koncepce soudnictví, neboť pokud zájmové subjekty podají ve stanovených 

lhůtách vyjádření v procesu EIA, mohou žalovat jakékoli navazující správní rozhodnutí 

(např. územní rozhodnutí, stavební povolení), aniž by byly účastníky řízení. Podle názoru 

prezidenta republiky by se schválením novely Zákona EIA již dnes neúměrné průtahy a 

protahování výstavby ještě prodloužily. Možnost soudního přezkumu by podle prezidenta 

republiky totiž měly jakékoli subjekty, nejen účastníci řízení, a mohli by se na soud obracet 

s jakýmikoli námitkami, dokonce i po mnohaletých ukončených řízeních, a žádali by 

opakování celého povolovacího procesu a dokonce zastavení samotné stavby 56. Veto 

prezidenta republiky bylo nakonec přehlasováno Poslaneckou sněmovnou dne 1. prosince 

2009 v poměru 117 hlasů proti 24 hlasům a došlo k přijetí zákona č. 436/2009 Sb.  

Zákon č. 436/2009 Sb. se pokouší napravit nesoulad české právní úpravy s článkem 

10a Směrnice EIA konkrétně tím, že do § 23 Zákona EIA vkládá nový odstavec 10, který 

                                                 
55 viz sněmovní tisk č. 599, který byl při hlasování v rámci 3. čtení konaného dne 18. února 2009 
Poslaneckou sněmovnou zamítnut. 
56 viz sněmovní tisk č. 901/2,dostupný na http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58938 
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zní:  

„Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je 

ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená 

záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k 

dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat 

zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů, 

postupem podle soudního řádu správního. Odkladný účinek žaloby je vyloučen.“57 

Česká republika nesoulad české právní úpravy s článkem 10a Směrnice EIA 

vyřešila pouze částečně, když umožnila podat správní žalobu proti povolujícím 

řízením pouze „občanskému sdružení nebo obecně prospěšné společnost, jejichž 

předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních 

památek, nebo obec dotčená záměrem“ , avšak neumožnila výslovně tuto žalobu podat 

fyzickým osobám, které jsou „dotčenou veřejností“ ve smyslu článku 10a Směrnice 

EIA, ale nejsou účastníky příslušného navazujícího povolovacího řízení. V tomto směru 

v českém právu působí velký problém to, že Zákon EIA neobsahuje definici „dotčené 

veřejnosti“ ve smyslu článku 10a Směrnice EIA. Zákon č. 436/2009 Sb. tedy uvedený 

nesoulad české právní úpravy s článkem 10a Směrnice EIA zcela neodstranil. Bez 

začlenění definice „dotčené veřejnosti“ do českého práva je problém v nedostatečné právní 

úpravě účasti veřejnosti v procesu EIA obtížně řešitelný.    

 Je dále otázka, jestli zákonem č. 436/2009 Sb. nebyl vytvořen nový nesoulad 

českého práva se Směrnicí EIA. Ze znění § 23 odst. 10 Zákona EIA je totiž zřejmé, že 

byl nově vyloučen tzv. odkladný účinek správních žalob. Vyloučení odkladného účinku 

správní žaloby v praxi znamená, že přestože aktivně legitimovaný subjekt uvedený v § 23 

odst. 10 Zákona EIA58 napadne určité rozhodnutí správní žalobou, tento krok nebude mít 

žádný vliv na možnost vykonávat oprávnění, která z tohoto rozhodnutí vyplývají. Jinými 

slovy, ve skutečnosti se bude dále postupovat podle rozhodnutí, jejichž zákonnost byla 

napadena a vše může skončit i zcela absurdní situací, kdy záměr, kterého se napadené 

                                                 
57 Současně se změnou ust. § 10 odst. 1 Zákona EIA došlo účinností zákona č. 436/2009 Sb. i ke změně  
ust. § 10 odst. 3 Zákona EIA, když byla prodloužena platnost stanoviska EIA ze dvou na pět let. 
58 Tedy občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je 
ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená 
záměrem. 
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rozhodnutí týká, je v době vydání rozsudku již v pokročilé fázi přípravy, nebo je zcela 

realizován. Před účinností zákona č. 436/2009 Sb. mohl být správní žalobě podané 

občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností soudem přiznán odkladný 

účinek, nebylo to však automatické. Zákon č. 150/2002 Sb., v tehdy platném znění, vázal 

odkladný účinek správní žaloby na fakt, že výkon nebo jiné právní následky napadeného 

rozhodnutí znamenají pro žalobce nenapravitelnou újmu.59 Po nabytí účinností zákona č. 

436/2009 Sb. zmizela zcela možnost přiznat žalobě podané občanským sdružením nebo 

obecně prospěšnou společností odkladný účinek.  

Problémem přiznání odkladného účinku žalobám podaným občanským sdružením 

nebo obecně prospěšnou společností se ještě před nabytím účinností zákona č. 436/2009 Sb. 

podrobně zabýval Nejvyšší správní soud, který judikoval, že „... právě na základě čl. 9 odst. 

4 Úmluvy (pozn. míněno Aarhuské úmluvy) musí být stěžovatelům z řad dotčené veřejnosti, 

tedy i stěžovateli, vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku správní 

žaloby tak, aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování o správní žalobě již 

byl povolený záměr nevratně realizován (typicky provedení stavby). Pokud by návrhu na 

přiznání odkladného účinku vyhovováno nebylo, došlo by k porušení čl. 9 odst. 4 Aarhuské 

úmluvy a čl. 10a směrnice, neboť poskytovaná soudní ochrana by nebyla včasná a 

spravedlivá.“ 60.  

Autorka práce se domnívá, že je zřejmé, že zákon č. 436/2009 Sb. byl přijat zcela 

v rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu. Z uvedené přesvědčivé 

argumentace Nejvyššího správního soudu je pak zároveň zřejmé, že explicitní vyloučení 

odkladného účinku žalobám podaným občanským sdružením nebo obecně prospěšnou 

společností, které v současné době obsahuje Zákon EIA je zcela v rozporu s čl. 9 odst. 4 

Aarhuské úmluvy a v rozporu s čl. 10a Směrnice EIA. Zákonodárce tak pokusem odstranit 

jednu nekompatibilitu českého práva s unijním právem vytvořil zásadní nekompatibilitu 

zcela novou. 

 

 

                                                 
59 viz § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní   
60 viz rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 13/2007 
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3.6  Nedostatky při implementaci Směrnice EIA v České republice 

Směrnicí požadovaného výsledku není dosaženo jen formálním promítnutím 

obsahu směrnice do vnitrostátního práva, ale především aplikací obsahu směrnice v 

praxi. Stručně řečeno, ke splnění svého závazku, pokud jde o výsledek, jehož dosažení 

je směrnicí požadováno, musí stát kromě transpozice i náležitě implementovat směrnici.  

Problémy při implementaci unijních předpisů na ochranu životního prostředí  do 

značné míry souvisí s tím, že na rozdíl od jiných oblastí unijního práva neexistují 

v oblasti ochrany životního prostředí silné zájmové skupiny, které by hájily specifické 

zájmy a dohlížely nad úplným prováděním norem. Ze strany Evropské komise není 

monitoring praktického provádění směrnic zajištěn tak, jak je tomu při transpozici. Roli 

v tomto směru proto musejí přebrat především ekologické nevládní organizace, které 

nejsou finančně ani personálně vybaveny na takovou míru, aby dokázaly efektivně a 

vytrvale bránit zájmy vyplývající z řádného provádění unijních environmentálních 

předpisů. 

Při zkoumání problémů při implementaci Směrnice EIA jsou výborným zdrojem 

poznatky právě ekologických nevládních organizací. V únoru 2006 a v březnu 2007 

zveřejnilo občanské sdružení Ekologický právní servis dvě analýzy transpozice a 

implementace Směrnic ES o posuzování vlivů na životní prostředí 61. Provedené 

analýzy jsou založeny z velké části na praktických poznatcích a studiích konkrétních 

případů. Z hlediska implementace Směrnice EIA označují uvedené analýzy následující 

problémy za závažné. 

3.6.1  Neposouzení skutečných variant záměru  

Neposuzování skutečných variant záměru uvedené analýzy Ekologického 

právního servisu dokumentují na případu výstavby silnice R55, kdy v průběhu procesu 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí nedošlo k posouzení skutečných alternativ 

trasy silnice R55. Obě zvažované varianty mají shodný výchozí a koncový bod a obě 

procházejí ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. Varianty, které by 

                                                 
61 viz EPS, Analýza plnění závazků ČR vyplývajících ze Směrnice EIA, z 31. března 2006 a z března 
2007;  dostupné na: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1451851  
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umožnily zcela obejít ptačí oblast, nebyly vůbec navrženy. To je podle EPS v rozporu 

s čl. 5 Směrnice EIA ve spojení s bodem 2 přílohy č. IV Směrnice EIA, která požaduje, 

aby investor zajistil mimo jiné posouzení nejdůležitějších variant řešení s udáním 

důvodů výběru, zohledňujících životní prostředí. V důsledku vedení záměru ptačí 

oblastí je podle EPS navíc porušen i čl. 6 odst. 4 směrnice Rady 72/409/EHS a čl. 4 

odst. 4 směrnice Rady 92/43/EHS, podle nichž může být záměr s negativním vlivem 

realizován, pouze pokud nejsou dostupná žádná alternativní řešení s menšími dopady. 

Tím, že byly posuzovány jen velice podobné varianty navržené oznamovatelem, nebyla 

podle EPS v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyloučena případná 

vhodnější alternativa, a došlo tak k nenaplnění požadavků příslušných směrnic 62. 

3.6.2  Posuzování záměru po částech (tzv. salámová metoda) 

Je zřejmé, že podle platné právní úpravy české i unijní, je potřeba posuzovat 

vlivy jednotlivých částí záměru i vlivy záměru jako celku. EPS v uvedených analýzách 

podrobně rozebírá, že opět v případě R55, stejně jako v případech mnoha dalších 

dopravních staveb (např. dálnice D3 přes CHKO České Středohoří), byla použita tzv. 

salámová metoda, a byly tak samostatně posuzovány jen krátké úseky dopravních 

staveb. Tento postup EPS opět dokladuje na výstavbě silnice R55. Podle EPS jsou 

v praxi navíc často nejprve povolovány a vybudovány ekologicky méně problematické 

části dopravních staveb. Tím dochází k faktickému předurčení dalšího průběhu trasy i 

přes ekologicky cenné území. Jako příklad takovéhoto obcházení cílů procesu EIA 

uvádí EPS posuzování, povolování a stavbu dálnice D8. Nejkontroverznější úsek 

této dálnice protínající CHKO České Středohoří byl posouzen až poté, co investor 

začal se stavbou jiného úseku mezi Ústím nad Labem a hranicí CHKO. Mezitím byl 

povolen jiný úsek, který vedl k hranicím CHKO z druhé strany. Následně zde nebyla 

žádná jiná volba než vést dálnici skrz CHKO, přičemž pro tento účel vydalo 

Ministerstvo životního prostředí výjimku z ochrany CHKO 63. 

 

                                                 
62 viz EPS, Analýza plnění závazků ČR vyplývajících ze Směrnice EIA, z 31. března 2006 a z března 
2007;  dostupné na: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1451851  
63 viz EPS, Analýza plnění závazků ČR vyplývajících ze Směrnice EIA, z 31. března 2006 a z března 
2007;  dostupné na: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1451851  
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3.6.3  Ignorování požadavků veřejnosti  

Tento problém při procesu EIA EPS opět ilustruje na případu výstavby silnice 

R55. EPS uvádí, že ve stanovisku povolujícím realizaci předmětného úseku silnice R55 

nebyla zahrnuta velká část námitek vznesených veřejností při veřejném projednání. 

Zpracovatelem posudku a následně příslušným úřadem, který vydal stanovisko, byly 

zcela ignorovány všechny námitky týkající se variant záměru a zpracování dodatečného 

vyhodnocení hlukové zátěže na ptactvo. Vhledem k tomu, že čl. 8 Směrnice EIA 

požaduje, aby byly výsledky projednání a informace shromážděné v průběhu řízení 

brány v úvahu v povolovacím řízení, považuje EPS postup, kdy nebylo námitkám 

podaným ve veřejném projednání bez přesvědčivého zdůvodnění vyhověno, za porušení 

Směrnice EIA a stejně tak § 9 odst. 10 Zákona EIA 64. 

3.6.4  Odepření přístupu k soudu  

Uváděné analýzy EPS vycházejí ze znění Zákona EIA ještě před nabytím 

účinnosti zákona č. 436/2009 Sb., když bylo možné přiznat odkladný účinek žalobám 

podaným občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností proti povolujícím 

rozhodnutím navazujícím na proces EIA.  EPS však nepovažuje přezkum územního 

rozhodnutí, nebo dokonce stavebního povolení za včasný, vzhledem k podmínkám, 

které zákon č. 150/2002 Sb. v tehdejší době stanovil pro přiznání odkladného účinku 

žaloby 65.  

3.6.5  Řešení nedostatků při implementaci Směrnice EIA v České republice 

Autorka se domnívá, že výše uvedené nedostatky při implementaci, které popsal 

EPS ve svých analýzách, jsou závažnými případy nedostatečné implementace Směrnice 

EIA. Tyto nedostatky jsou projevem chybného výkonu státní správy při procesu EIA a jsou 

jen obtížně odstranitelné. Popsané nedostatky lze podle autorky částečně eliminovat 

především důsledným výkonem dozorové činnosti nadřízených správních orgánů (např. 

v rámci přezkumu rozhodnutí či metodickými pokyny), soudním přezkumem rozhodnutí 

                                                 
64 viz EPS, Analýza plnění závazků ČR vyplývajících ze Směrnice EIA, z 31. března 2006 a z března 
2007;  dostupné na: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1451851  
65 viz EPS, Analýza plnění závazků ČR vyplývajících ze Směrnice EIA, z 31. března 2006 a z března 
2007;  dostupné na: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1451851  
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v rámci správního soudnictví a tlakem veřejnosti. Pokud se týká problému nepřiznávání 

odkladného účinku žalobám podaným občanským sdružením nebo obecně prospěšnou 

společností proti povolujícím rozhodnutím navazujícím na proces EIA, stal se tento 

problém po nabytí účinnosti zákona č. 436/2009 Sb. problémem transpozičním a nikoliv 

problémem implementačním, kterým byl v době zpracování uvedených analýz EPS. Soud, 

který rozhoduje o podané správní žalobě, totiž v souladu s nyní účinným zněním Zákona 

EIA nemůže vůbec přiznat odkladný účinek správním žalobám podaným občanským 

sdružením nebo obecně prospěšnou společností proti povolujícím rozhodnutím navazujícím 

na proces EIA. Podle autorky je možné tento problém odstranit jen další novelizací Zákona 

EIA, která umožní těmto žalobám opět přiznávat odkladný účinek. 
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4.  Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní 
prostředí v ČR 

 

4.1 Systematika Zákona EIA 

K systematice Zákona EIA je možno stručně uvést, že tento zákon je členěn do 

tří částí. První část Zákona EIA upravuje samotné posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí, části 2 a 3 upravují změny jiných zákonů a s procesem EIA přímo nesouvisí.  

První část Zákona EIA je rozdělena do tří hlav, které se dále dělí na díly. Hlava I 

obsahuje základní ustanovení, jako jsou předmět, rozsah, základní pojmy Zákona EIA 

(díl 1) a rovněž podrobnou úpravu vnitrostátního posuzování záměrů (díl 2) a koncepcí 

(díl 3). Hlava I je jedinou hlavou Zákona EIA, jejíž ustanovení rozlišují posuzování 

záměrů a koncepcí. Ustanovení hlav II a III první části Zákona EIA se vztahují na 

posuzování záměrů i koncepcí bez rozdílu.   

Hlava II je obsahuje  tzv. mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí. Je 

zde podrobně upraven proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí prováděných na 

území České republiky, jejichž vliv může zasahovat i mimo území České republiky a 

proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí prováděných mimo území České republiky, 

jejichž vliv může zasahovat  i na území České republiky. 

Hlava III obsahuje společná a přechodná ustanovení, která upravují předběžné 

projednání, zveřejňování informací, veřejné projednání, náklady spojené s posuzováním 

vlivů na životní prostředí, autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku a výkon 

státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. 

Významnou součást Zákona EIA tvoří jeho přílohy, zejména příloha č. 1, která 

vymezuje obligatorně posuzované záměry podléhající posouzení obligatorně (kategorie 

I) a záměry, které vyžadují alespoň zjišťovací řízení. Ostatní přílohy Zákona EIA 

upravují zásady a náležitosti jednotlivých etap posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí. 

 



 - 34 -    

4.2 Předmět  a účel úpravy Zákona EIA 

Předmětem právní úpravy Zákona EIA je především posuzování vlivů záměrů 

(včetně jejich změn) na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, 

právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při 

tomto posuzování 66. Posuzováním se rozumí vymezené záměry, změny záměrů a 

koncepce podle tohoto zákona, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní 

prostředí 67. 

Účelem právní úpravy Zákona EIA je získat objektivní odborný podklad pro 

vydání povolujících rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, 

a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti 68. 

 

4.3 Základní pojmy Zákona EIA 

Základní pojmy procesu EIA vymezuje Zákon EIA v § 3. Dle § 3 se pro účely 

Zákona EIA rozumí: 

a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 k Zákonu EIA; 

b) koncepcí strategie,  politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané  

orgánem  veřejné  správy  a  následně  orgánem  veřejné  správy schvalované 

nebo ke schválení předkládané, 

c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být 

závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce; 

d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní 

obvod alespoň z části tvoří dotčené území; 

e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními 

právními předpisy a jehož správní obvod alespoň z části tvoří dotčené území a 

                                                 
66 viz ust. §1 odst. 1 Zákona EIA 
67 viz ust. §1 odst. 2 Zákona EIA 
68 viz ust. §1 odst. 3 Zákona EIA 
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Česká inspekce životního prostředí; 

f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí nebo orgán kraje v 

přenesené působnosti, v jehož územněsprávním obvodu je navržen záměr nebo pro 

jehož územněsprávní obvod je zpracovávaná koncepce. 

Z uvedených základních pojmů je pro proces EIA nejvýznamnější pojem 

„záměr“. Zákon EIA při vymezení tohoto pojmu odkazuje na svoji podrobnou přílohu č. 

1, která obsahuje výčet konkrétních druhů staveb, činností a technologií. Ačkoliv mají 

v zákonné definici stavby, činnosti a technologie stejnou váhu, v praxi tvoří z celkového 

množství posuzovaných záměrů naprostou většinu právě stavby ve smyslu Stavebního 

zákona 69.   

Jelikož obvykle nelze předem postihnout taxativním výčtem všechny situace, 

které mohou nastat v budoucnosti, přináší definice záměru nebezpečí, že by se mohla 

objevit stavba, činnost či technologie, která není výslovně zmíněná v příloze č. 1 

Zákona EIA a která přesto bude mít závažný vliv na životní prostředí. Tomuto 

nebezpečí částečně čelí ust. §4 odst. 1 písm. e) Zákona EIA, které umožňuje posuzovat i 

záměry neobsažené v příloze č. 1 Zákona EIA, ovšem pouze za předpokladu, že tyto 

záměry mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. Výše uvedené ustanovení rozšiřuje rozsah 

předmětu posuzování EIA. Je však třeba dodat, že rozsah posuzování je v případě 

posouzení podle ust. § 4 odst. 1 písm. e) Zákona EIA omezený a nezahrnuje posouzení 

vlivu na ostatní složky životního prostředí, pokud záměr současně nespadá do přílohy č. 

1 Zákona EIA 70.  

Zákon EIA stanovuje základní okruh záměrů, které budou obligatorně 

posuzovány, v kategorii I, přílohy č. 1 Zákona EIA. Tyto záměry jsou na základě 

Zákona EIA posuzovány obligatorně vždy, když dochází k jejich výstavbě, zvýšení 

kapacity a rozsahu záměru nebo pokud se významně mění technologie záměru, řízení 

provozu nebo způsob užívání, pokud příslušné změny dosáhnou limitních hodnot 

uvedených v příloze č. 1 Zákona EIA. Stejný režim platí i pro změny těchto záměrů, 
                                                 
69    Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 21. 
70 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.BECK,  2007, s. 214. 
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pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní 

hodnoty. 

Ostatní záměry (včetně změn těchto záměrů) uvedené v příloze č. 1 Zákona EIA 

budou posuzovány dle § 4 odst. 1, písm. b),c) a d) Zákona EIA pouze tehdy, pokud tak 

stanoví závěr zjišťovacího řízení. Může tedy nastat situace, že od samotného 

posuzování těchto záměrů bude po proběhlém zjišťovacím řízení upuštěno.  

Je tedy možné uzavřít, že kategorie I přílohy č. 1 Zákona EIA obsahuje záměry, 

které mají již ze své podstaty předpoklad závažného vlivu na životní prostředí a je jim 

potřeba věnovat nejvyšší možnou pozornost. Záměry uvedené v kategorii II přílohy č. 1 

Zákona EIA jsou pak pro životní prostředí méně zatěžující, a proto je možné v případě, 

že nehrozí negativní ovlivnění životního prostředí, posuzování vlivů záměru 

neprovádět. 

Výjimku z povinnosti podrobit záměry posuzování (jak záměrů uvedených 

v kategorii I tak kategorii II přílohy č. 1 Zákona EIA) představují pouze záměry, které 

mají přímý vztah k obraně státu, odvracení bezprostředního ohrožení nebo plnění 

mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána71. I v případě uvedené výjimky vyplývají 

ze zákona orgánům veřejné správy povinnosti informovat veřejnost, zvážit možnost 

jiného posouzení vlivů záměru na životní prostředí za účasti veřejnosti a informovat 

Evropskou komisi. Pro záměry, které mají mezistátní dopad podle §11 Zákona EIA, 

nelze tuto výjimku využít. 

 

4.4 Rozsah posuzování záměrů 

Rozsah posuzování záměrů stanoví § 2 Zákona EIA. Vymezuje jej jako 

posuzování vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní prostředí zahrnující vlivy na 

živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, 

krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky vymezené zvláštními 

                                                 
71 Podle § 4 odst. 2 Zákona EIA o neposuzování záměru podle Zákona EIA musí v každém konkrétním 
případě rozhodnout vláda. 
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právními předpisy72 a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Z uvedeného je tedy 

zřejmé, že přesný rozsah působnosti Zákona EIA je vymezen odkazy na související 

právní předpisy, které upřesňují a definují pojmy uvedené v § 2 Zákona EIA. Rozsah 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí proto překračuje rámec ochrany životního 

prostředí, neboť hodnocení zahrnuje nejenom vlivy na životní prostředí, ale i vlivy na 

hmotné statky vytvořené výlučně člověkem.73 V závěru ustanovení § 2 Zákona EIA se 

uvádí, že se posuzují rovněž vlivy na vzájemné působení a souvislosti výše uvedených 

faktorů. Dovětek o nutnosti posuzovat uvedené interakce má svůj velký význam, 

protože názorně demonstruje komplexnost procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí 74. 

 

4.5 Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

 Zákon EIA ukládá posuzovat přímé i nepřímé vlivy záměru na dotčené území v 

době oznámení záměru i neprovedení (tzv. nulová varianta) včetně zhodnocení všech 

časových etap až po ukončení procesu. Rozhodující pro posuzování je podle Zákona 

EIA stav referenční, nebo-li stav životního prostředí v dotčeném území v době 

oznámení záměru.  

Je třeba zmínit poslední větu § 5 odst. 2 Zákona EIA, která umožňuje záměr 

posuzovat po částech. Zákon EIA sice stanoví, že jednotlivé etapy záměru je třeba 

posuzovat v kontextu vlivů záměru jako celku, nicméně v praxi, kdy není často před 

začátkem stavby první etapy záměru k dispozici přesný projekt etap zbývajících, 

umožňuje toto ustanovení obcházet formou tzv. salámové metody smysl procesu EIA a 

záměr jako celek neposuzovat. Tomuto problému se autorka práce věnuje v rámci 

popisu problémů implementace Směrnice EIA do českého práva v kapitole 3 této 

diplomové práce.  

                                                 
72  Podle příslušné poznámky pod čarou k ust. § 2 Zákona EIA se jedná například o zákon č. 44/1988 Sb., 
zákon č. 20/1987 Sb., zákon č. 20/1966 Sb, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 
289/1995 Sb, zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 254/2001 Sb, zákon č. 185/2001 Sb. a zákon č. 86/2002 Sb; 
ve znění pozdějších předpisů. 
73 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.BECK,  2007, s. 214. 
74   Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 20. 
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Důležitým požadavkem na způsob posuzování záměru dle §5 Zákona EIA je 

nutnost posouzení vlivů záměru za celou dobu jeho existence, tedy od okamžiku 

přípravy záměru a jeho provedení až po případnou sanaci postiženého území.  

 

4.6  Účastníci procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle Zákona 
EIA 

Procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se podle platné právní 

úpravy účastní oznamovatel, příslušný úřad, dotčené úřady, dotčené územně 

samosprávné celky, zpracovatelé dokumentace a posudku a veřejnost. V praxi většinou 

oznamovatel v průběhu procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí působí 

jako obhájce realizace záměru, veřejnost naopak bývá většinou vůči záměru skeptická. 

Mezi oběma uvedenými názorovými protipóly by se měly nacházet správní úřady a 

zpracovatelé dokumentace a posudku, kteří by měli zabezpečit nestranné a objektivní 

zhodnocení záměru a vnést do procesu posuzování vlivů na životní prostředí prvek 

odbornosti a objektivity. 

4.6.1 Oznamovatel 

Oznamovatelem označuje Zákon EIA investora záměru, tj. fyzickou či 

právnickou osobu, která v souvislosti se svou ekonomickou činností má v úmyslu 

realizovat záměr podléhající posuzování vlivů. Oznamovatelem však mohou být 

v určitých případech i orgány státní správy a územní samosprávy.  

Oznamovatel jako investor záměru má v procesu posuzování vlivu na životní 

prostředí nezastupitelné postavení, neboť on jediný má právo podat oznámení záměru a 

zahájit tak proces posuzování. Oznamovatel rovněž do značné míry ovlivňuje vlastní 

průběh posuzování vlivu záměru na životní prostředí, neboť sám oznamovatel navrhuje 

charakter a velikost záměru, jeho lokalizaci a je nositelem základních vstupních 

informací o záměru75. Oznamovatel jako investor záměru je motivován rychle a 

nejméně finančně náročně realizovat záměr, a proto v praxi často dochází k situaci, že 

oznamovatel prosazuje nejlépe neposuzovat vůbec vlivy záměru na životní prostředí, 

                                                 
75 Obluk, V., Rukověť oznamovatele. Praha: MŽP, 2004, s. 1. 
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případně aby posuzování vlivu záměru na životní prostředí proběhlo rychle a finančně 

nejméně náročně. Oznamovatel jakožto investor, který musí v následných povolovacích 

řízeních vždy prokázat vlastnické právo či jiné majetkové právo k dotčeným 

pozemkům, je ve všech případech rovněž účastníkem těchto správních řízení, která na 

proces posuzování vlivu na životní prostředí navazují. 

4.6.2 Autorizovaná osoba 

Pro zpracování dokumentace a posudku předepisuje Zákon EIA  oznamovateli i 

příslušnému úřadu využít služeb autorizované osoby dle §19 Zákona EIA. 

Autorizovanou osobou rozumí zákon fyzickou osobu, která je držitelem autorizace 

k posuzování vlivů na životní prostředí, vydávanou Ministerstvem životního prostředí. 

Podmínky pro získání autorizace stanovuje podrobně Zákon EIA. Jedná se zejména 

o odborné znalosti, ověřované zkouškou a bezúhonnost. Práci autorizované osoby 

mohou na území ČR z důvodu volného pohybu služeb vykonávat i odborníci z ostatních 

členských zemí Evropské unie, pokud jsou k této činnosti oprávněni podle právních 

předpisů jiného členského státu. 

Hlavním úkolem autorizované osoby v průběhu procesu posuzování vlivu na 

životní prostředí je zpracování dokumentace a posudku. Pro zajištění nestrannosti a 

objektivity následného posudku platí, že autorizovaná osoba, která se účastnila 

zpracování dokumentace, již nesmí zasahovat do zpracování posudku v téže věci.76 

Autorizovaná osoba z důvodu svých odborných znalostí v praxi často zpracovává již 

samotné oznámení záměru pro investora. Zákon EIA ovšem takový postup autoritativně 

nepředepisuje a je tak pouze na oznamovateli, zdali zadá autorizované osobě již 

zpracování oznámení záměru nebo zda si oznámení zpracuje sám. 

Autorizované osoby se podle Zákona EIA obligatorně účastní veřejného 

projednání záměru77. Je tomu tak proto, aby mohly zodpovědět odborné dotazy 

ostatních účastníků veřejného projednání, které se vztahují k jimi vypracovaným 

dokumentům. 

                                                 
76 viz ust. §9 odst. 4 Zákona EIA 
77 viz ust. §17 Zákona EIA 
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4.6.3 Správní úřady  

Dle § 20 Zákona EIA vykonávají státní správu v oblasti posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí MŽP a krajské úřady. 

MŽP je v ČR ústředním správním orgánem v oblasti posuzování vlivů na životní 

prostředí, který vykonává vrchní státní dozor, zajišťuje posuzování záměrů uvedených v 

příloze č. 1 sloupcích A Zákona EIA a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo 

obrany i ve sloupcích B a jejich změn. MŽP má dále pravomoc posuzovat další záměry, 

u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si MŽP tuto působnost v jednotlivém případě 

vyhradilo (jedná se o případ tzv. atrakce). V rámci mezinárodních vztahů při 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí poskytuje MŽP Evropské komisi 

v souladu s unijním právem informace v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí 

a zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí. Z ryze administrativních činností 

MŽP vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech 

vydaných závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek, uděluje a odnímá autorizaci 

autorizované osobě, přičemž vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém Věstníku 

seznam držitelů autorizace. Do konce února každého roku je MŽP povinno zveřejnit 

seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za 

předchozí kalendářní rok a v souvislosti se Stavebním zákonem vydává stanovisko k 

vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostředí a stanovisko k 

vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí. 

Krajské úřady působí při posuzování vlivů záměru na životní prostředí na úrovni 

krajů. Působnost krajských úřadů v procesu posuzování vlivu na životní prostředí je 

limitována jejich omezeným dosahem a jejich postavením v hierarchii veřejné správy. 

Krajské úřady v souvislosti s posuzováním vlivu záměru na životní prostředí především 

zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B Zákona EIA a záměrů 

uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) a e) Zákona EIA. Krajské úřady dále vedou evidenci 

jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru 

zjišťovacího řízení a stanoviska MŽP k souhrnné evidenci a do konce února každého 

roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich 

posuzovatelů za předchozí kalendářní rok. Krajské úřady v souvislosti se Stavebním 
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zákonem vydávají stanovisko k vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí. 

Roli krajských úřadů v procesu EIA je tedy možné shrnout tak, že krajské úřady 

zajišťují posouzení záměrů, které mají dopad na území kraje a nemají celostátní dopad. 

4.6.4 Veřejnost 

Všech fází procesu posuzování vlivu na životní prostředí se účastní odborná i 

laická veřejnost, neboť participace veřejnosti na posuzování je jedním ze základních 

principů posuzování vlivu na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že Zákon EIA nepoužívá na rozdíl od Směrnice EIA pojmu 

„dotčená veřejnost“, je za veřejnost považována každá osoba, nezávisle na tom, zda je 

občanem ČR, nebo zda má trvalý pobyt v oblasti uskutečňování záměru. Veřejnost 

mohou představovat jednotlivé fyzické či právnické osoby, neformální skupiny 

fyzických osob bez právní subjektivity, formální skupiny osob podle zvláštních 

právních předpisů, ale bez právní subjektivity a formalizované skupiny osob s právní 

subjektivitou (např. občanská sdružení, politické strany, obce, obecně prospěšné 

společnosti, nadace a nadační fondy apod.)78 . Zákon EIA uvedený princip konkrétně 

vyjadřuje v § 9 odst. 8, který umožňuje zaslat každému příslušnému úřadu písemné 

vyjádření k posudku o záměru, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání 

záměru. Stejný rozsah má pojem veřejnost i v případě práva na informace. Je tedy 

možné uzavřít, že pojem veřejnost je v Zákoně EIA používán v nejširším možném 

smyslu. 

Zákon EIA však upravuje i situace, kdy je určitá část veřejnosti záměrně 

preferována. Jedná se o situace, ve kterých je veřejnost způsobilá stát se účastníkem 

správního řízení, navazujícího na proces posuzování (zejména územního řízení a 

stavebního řízení). Kdyby byla každému bez rozdílu umožněna účast na správních 

řízeních navazujících na proces posuzování, docházelo by k bezpředmětnému zdržování 

celého procesu, a nebyl by tak naplněn jeden ze základních principů správního práva. 

Na druhou stranu není možné o možnost participace na správních řízeních navazujících 

na posuzování připravit veřejnost jako celek. Takováto právní úprava by byla v rozporu 

                                                 
78 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
C.H.BECK,  2007, s. 215. 
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se Směrnicí EIA a zároveň i s Aarhuskou úmluvou, která byla inkorporována do 

Směrnice EIA, jak bylo podrobně rozebráno v kapitole 3 této diplomové práce. 

Kompromisním řešením je tedy, aby právo na účast z řad veřejnosti měly pouze ty 

osoby, jejichž zájmy jsou záměrem přímo dotčeny. 

 Jak již bylo několikrát uvedeno, v textu Zákona EIA zmínka o tzv. dotčené 

veřejnosti chybí. Tzv. dotčené osoby jsou definovány jen předpisy upravujícími 

navazující správní řízení. Okruh účastníků procesu posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí však není shodný s okruhem účastníků povolujících řízení. Ta mají na rozdíl 

od procesu posuzování vlivů značně restriktivní pravidla pro splnění podmínek 

účastenství, která nezahrnují všechny osoby ve smyslu tzv. dotčené veřejnosti, jak ji 

definuje Směrnice EIA. Proto Zákon EIA přichází alespoň s konstrukcí, která rozšiřuje 

účastenství v povolujících řízeních a umožňuje účast na těchto řízeních také občanským 

sdružením a obecně prospěšným společnostem. Úprava je obsažena v §23 odst. 9 

Zákona EIA a umožňuje při splnění stanovených podmínek79 přímo v návaznosti na 

samotný proces posouzení záměru zapojení určitého okruhu zainteresovaných osob, 

které nejsou záměrem osobně dotčeny, do navazujících povolovacích řízení.   

Hlavní oprávnění veřejnosti upravená Zákonem EIA spočívají v právu účasti na 

veřejném projednání a v právu na informace. Veřejnost se může k procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí vyjádřit ihned po jeho začátku, neboť Zákon EIA umožňuje 

podávání vyjádření již k oznámení o záměru. Zákon EIA v této souvislosti požaduje, 

aby byly veškeré potřebné údaje týkající se oznámení zveřejněny příslušným úřadem 

v poměrně krátké době 80. 

Zákon EIA stanovuje v § 6 odst. 7 lhůtu, ve které může každý podávat své 

vyjádření k oznámení. Lhůta je poměrně dlouhá a činí 20 dnů ode dne zveřejnění 

                                                 
79 Občanské sdružení musí podat  ve  stanovených  lhůtách písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci 
nebo posudku, příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 Zákona EIA musí uvést, že toto 
vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul a správní úřad rozhodující v navazujícím řízení 
nesmí rozhodnout, že veřejné zájmy, které  občanské  sdružení  hájí,  nejsou  v  navazujícím řízení 
dotčeny. 
80 Podle § 6 odst. 6 ve spojení s § 16 Zákona EIA pokud oznámení splňuje stanovené náležitosti zajistí  
příslušný  úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o oznámení na : 
a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, 
b) na internetu, a 
c) nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase 
apod.). 
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informace o oznámení. Lhůta je pořádkové povahy, neboť pouze umožňuje příslušnému 

úřadu nebrat v úvahu vyjádření, která mu byla zaslána po jejím uplynutí. Pokud je však 

některé z pozdě došlých vyjádření natolik přínosné pro proces posuzování vlivů záměru 

na životní prostředí, žádné ustanovení zákona příslušnému úřadu nebrání vzít jej také do 

úvahy. Vyjádření mají pro proces EIA zásadní význam, neboť jsou k nim příslušné 

úřady dle §7 odst. 2 písm. c) Zákona EIA povinny přihlížet v průběhu zjišťovacího 

řízení, které má na další osud záměru podstatný vliv, protože určí, zda a jak bude záměr 

posuzován.  

Veřejnost má možnost vyjádřit se v zásadě za stejných podmínek ke každému 

dalšímu kroku v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Veřejná 

vyjádření k dokumentaci a posudku upravují § 8 odst. 3 a § 9 odst. 8 Zákona EIA. Ke 

stanovisku příslušného úřadu však již vyjádření v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí podat nelze, neboť stanovisko celý proces uzavírá. Veřejnost se ke stanovisku 

může vyjádřit až v průběhu navazujících správních řízení, která na proces EIA navazují. 

S možností vyjádřit se ke každému stádiu procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí souvisí právo veřejnosti účastnit se veřejného projednání podle § 17 Zákona 

EIA. Veřejně projednáván je posudek záměru. Zákon zásadně nařizuje konat veřejné 

projednání vždy. Výjimka z této zásady je dle § 9 odst. 9 Zákona EIA možná jen tehdy,  

neobdržel-li příslušný úřad žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci. 

Veřejné projednání se koná vždy nejpozději do 5ti dnů od skončení lhůty pro podání 

vyjádření k posudku. Zákon EIA ukládá příslušnému úřadu zveřejnit informaci o konání 

veřejného projednání vždy nejméně s 5ti denním předstihem. Informace jsou 

zveřejňovány postupem dle § 16 Zákona EIA81.  

Účastníky veřejného projednání jsou v zásadě všechny strany procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí. Nejpodstatnější je však účast příslušného úřadu, 

jehož úkolem je celé veřejné projednání řídit a zaznamenávat jeho průběh. Účast 

veřejnosti se jako nezbytná jeví již ze samé podstaty institutu veřejného projednání. 

                                                 
81 Podle § 16 odst. 1 Zákona EIA musejí být předepsané informace zveřejněny: 
a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, 
b) na internetu, a 
c) nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase 
apod.). 
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Naopak ostatní zainteresované strany, tedy oznamovatel a zpracovatelé posudku 

a dokumentace, se veřejného projednání účastnit nezbytně nemusí.  

Je zřejmé, že pro uplatňování popsaných práv veřejnosti je stěžejní dostatečná 

informovanost veřejnosti o průběhu procesu EIA. Proto Zákon EIA klade velký důraz 

na zajištění této informovanosti 82. Ustanovení Zákona EIA přikazují zveřejňovat veškeré 

podstatné informace o průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Dle § 

16 odst. 1 Zákona příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o: 

   „... a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

 b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona, 

 c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 

 d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet, 

 e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

 f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

 g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

 h) konzultaci při mezistátním posuzování.“ 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že nejsou zveřejňovány pouze dokumenty 

vypracované oznamovatelem či zpracovateli v jednotlivých etapách procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí, nýbrž že jsou zveřejňovány také informace o tom, kdy, kde a 

za jakých podmínek je možné do těchto dokumentů nahlížet.  

Pro uplatňování práv veřejnosti v procesu EIA je ale nejdůležitější řádné 

zveřejnění úředních výstupů procesu EIA. Informace jsou na základě Zákona EIA 

zveřejňovány na úředních deskách dotčených samosprávných celků 83, na internetu a 

nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (místní tisk, rozhlas 

                                                 
82  Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 83. 
83 Ust. § 26 odst. 1 Správního řádu v této souvislosti stanoví, že úřední deska musí být nepřetržitě 
přístupná a veškeré informace vyvěšené na úřední desce musejí být zpřístupněny též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
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apod.). Zveřejnění informací podle §16 odst. 3 písm. a) a c) Zákona EIA zajišťuje 

příslušný úřad tak, že danou informaci (např. o posudku) zašle dotčenému územnímu 

samosprávnému celku s žádostí o její neprodlené zveřejnění a zpětné vyrozumění 

příslušného úřadu o dni vyvěšení informace na úřední desce podle §16 odst. 4 Zákona 

EIA84.  

Vzhledem k rozvoji internetu je však v současné době nejvýznamnějším zdrojem 

informací o posuzování vlivů na životní prostředí veřejně přístupný informační systém, 

který vede CENIA, česká informační agentura životního prostředí85, a který je přístupný 

z internetových stránek MŽP86. Tento informační systém je pro informování veřejnosti 

nezastupitelný, neboť obsahuje informace o všech záměrech, které jsou posuzovány 

na území ČR.  

 

4.7 Průběh procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

4.7.1 Předběžné projednání 

Ustanovení o předběžném projednání záměru je součástí Hlavy III Zákona EIA, 

proto se může konat jak v případě posuzování koncepcí, tak posuzování záměrů. 

Předběžné projednání je institut fakultativní povahy, neboť toto řízení je zahájeno pouze 

na žádost oznamovatele (resp. předkladatele v případě koncepce). Povinností 

příslušného úřadu87 je pak na základě Zákona EIA této žádosti oznamovatele vyhovět a 

předběžné projednání záměru provést.  

Příslušný správní orgán je v rámci předběžného projednání povinen poskytovat 

investorovi potřebné informace o životním prostředí týkající se dotčeného území, 

konzultovat, doporučovat a případně zahrnovat do projednání další subjekty, včetně 

oprávněné veřejnosti. Investor tak má možnost získat informace o možných budoucích 

problémech a hrozících sporech ohledně plánovaného záměru. Tyto informace slouží 

                                                 
84  Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 84. 
85 Informační systém EIA provozovaný pro MŽP je dostupný na internetové stránce: www.cenia.cz/eia 
86 Jedná se o internetové stránky: www.env.cz/ 
87 Dle § 3 Zákona EIA je příslušným úřadem MŽP nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož 
územně správním obvodu má být prováděn záměr. 
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investorovi především k následnému zpracování oznámení a dokumentace a umožňují 

mu stanovit, zda bude jeho záměr v daném území vůbec vhodné realizovat. V rámci 

tohoto řízení má investor možnost vyvarovat se případným úskalím při přípravě 

dokumentace v době, kdy mu zatím ještě nevznikly žádné významné náklady. V této 

přípravné fázi zpracování záměru ještě nebývá vypracována komplexní projektová 

dokumentace, a je proto pro investora podstatně levnější přistoupit k případným 

změnám záměru.   

4.7.2 Oznámení  

Podáním oznámení je zahájen proces posuzování záměru z hlediska jeho vlivu 

na životní prostředí. Náležitosti oznámení záměru stanoví příloha č. 3 Zákona EIA. 

Oznámení se podává příslušnému úřadu88,  vždy zároveň v písemné a elektronické 

podobě. Oznámení v zásadě nemusí být zpracováno autorizovanou osobou dle § 19 

Zákona, ale v praxi se tak vzhledem k odborným znalostem autorizované osoby děje. 

Výjimku z tohoto ustanovení představuje případ, kdy je oznámení podáváno s 

náležitostmi dle přílohy č. 4 Zákona EIA a plní tak úlohu dokumentace. Logicky 

v tomto případě, stejně jako při zpracování samostatné dokumentace, oznamovatel musí 

využít služeb autorizované osoby.  

Pokud oznámení splňuje všechny potřebné náležitosti, zajistí příslušný úřad jeho 

zveřejnění na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků, na internetu 

a alespoň ještě jedním v místě obvyklým způsobem (např. obecní rozhlas) 89. 

Zveřejňována na internetu je vždy alespoň textová část oznámení. S oznámením jsou 

také seznámeny dotčené správní úřady a dotčené územně samosprávné celky, které k 

oznámení vypracují stanoviska. V této fázi procesu posuzování je rovněž prostor pro 

zapojení veřejnosti, neboť své vyjádření k oznámení může zaslat v příslušné lhůtě 

každý90.  

 

                                                 
88 Jedná se v souladu s § 21 a 22 Zákona EIA o MŽP nebo o příslušný krajský úřad podle charakteru 
konkrétního záměru. 
89 viz ust. §  16 Zákona EIA 
90 Lhůta pro vyjádření činí v tomto případě 20 dní a k vyjádřením došlým po jejím uplynutí nemusí 
příslušný úřad přihlížet. Ústní vyjádření k oznámení Zákon EIA nepovoluje.  
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4.7.3 Předzjišťovací řízení  

Předzjišťovací řízení se použije pouze v případě posuzování oznámení týkajících 

se podlimitního záměru.  Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru sdělí 

do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení a 

zároveň toto sdělení zveřejní na internetu 91. Při předzjišťovacím řízení postupuje 

příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 Zákona EIA, tedy obdobně jako u 

zjišťovacího řízení. 

4.7.4 Zjišťovací řízení 

Dalším krokem procesu EIA je zjišťovací řízení, které má dvojí podobu, a to 

buď formu tzv. screeningu pro záměry uvedené v kategorii I přílohy č. 1 Zákona EIA a 

nebo formu screeningu a tzv. scopingu u záměrů kategorie II přílohy č. 1 Zákona EIA. 

„Screeningem“ se rozumí vytřídění záměrů podle hledisek a měřítek 

stanovených právním řádem, které provede na základě oznámení příslušný správní úřad. 

Jedná se o první klíčové rozhodnutí  příslušného úřadu v procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí, neboť toto rozhodnutí určuje, zda bude záměr dále posuzován či 

nikoliv. Určitá forma screeningu je nezbytným předpokladem fungujícího procesu EIA.  

Ve světě jsou obvykle používány seznamy záměrů92, které obsahují záměry 

podléhající posuzování vlivů na životní prostředí. V ČR jsou záměry porovnávány 

s obsahem přílohy č. 1 Zákona EIA, přičemž při posuzování je nutné dodržet kritéria 

stanovená v příloze č. 2 Zákona EIA. Pokud je záměr zařazen do kategorie I  přílohy č. 

1 Zákona EIA, je tento záměr posuzován automaticky a ke screeningu tedy vůbec 

nedochází. Screening se tedy  využije pouze pro záměry spadající do kategorie II, 

přílohy č. 1 Zákona EIA a změny záměrů podle přílohy č. 1 k Zákona EIA. Záměry a 

změny záměrů spadající do této kategorie budou porovnávány se seznamem záměrů, a 

pokud překročí přílohou č. 1 Zákona EIA stanovené limity, nevyhnou se komplexnímu 

posouzení.  

                                                 
91 viz ust. § 6 odst. 3 Zákona EIA 
92  Většina úprav ve vyspělých zemích vychází z Přílohy 1 a 2 Směrnice EIA nebo z Přílohy E, prováděcí 
směrnice Světové banky o hodnocení vlivů na životní prostředí. 
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„Scoping“ představuje formu zjišťovacího řízení v případě záměrů, u kterých je 

zřejmé, že budou posuzovány v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Úkolem scopingu je identifikovat problémy, které budou mít pravděpodobně význam 

v samotném procesu posuzování a eliminovat ty, které pravděpodobně podstatný vliv 

mít nebudou.  

V ČR provádí scoping příslušný úřad na základě investorem dodaného 

oznámení. Cílem scopingu je upřesnit informace dle § 7 odst. 1 Zákona EIA, které je 

vhodné uvést v dokumentaci.  

Zjišťovací řízení je zahájeno vždy na základě oznámení záměru poskytnutého 

investorem. Na základě oznámení příslušný úřad určí, do které kategorie přílohy č. 1 

Zákona záměr spadá, a rozhodne tak, zda bude zjišťovací řízení probíhat ve formě 

screeningu nebo scopingu. V obou případech je zjišťovací řízení omezeno lhůtou, která 

činí 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16 Zákona EIA. 

Výsledkem zjišťovacího řízení je: 

a) zařazení záměru (včetně změny záměru) do procesu kompletního posouzení, nebo 

b) vyloučení záměru, nebo  

c) v případě obligatorně posuzovaných záměrů stanovení podmínek pro zpracování 

dokumentace. 

O závěrech zjišťovacího řízení musí příslušný úřad neprodleně písemně zpravit 

oznamovatele a veřejnost.  V případě, že bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle 

přílohy č. 4 Zákona EIA a příslušný úřad k němu neobdržel žádné nesouhlasné 

vyjádření, může úřad podle § 7 odst. 4 Zákona EIA v závěru zjišťovacího řízení 

stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat, a oznámení se považuje za 

dokumentaci.  

4.7.5 Dokumentace  

V procesu EIA po skončení zjišťovacího řízení následuje zpracování 

dokumentace. Dokumentace je odborným podkladem pro posuzování vlivů na životní 

prostředí a jako taková již nemůže být zpracována přímo investorem záměru. K zajištění 
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objektivity a odbornosti procesu EIA musí být dokumentace zpracována držitelem 

autorizace dle § 19 Zákona EIA.  

Dokumentace je kompletně zajišťována oznamovatelem, který nese v plném 

rozsahu veškeré náklady s tím spojené. Pro vypracování dokumentace není zakotvena 

zákonem žádná lhůta.  

Dokumentaci předá zpracovatel příslušnému úřadu. Pokud příslušný úřad 

dospěje k závěru, že předložená dokumentace odpovídá náležitostem uvedeným v 

příloze č. 4 Zákona EIA, je povinen ji ve lhůtě 10 pracovních dní předat k vyjádření 

dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a 

dokumentaci zveřejnit. V případě, že dokumentace neodpovídá požadavků na ni 

kladeným, vrátí ji příslušný úřad zpracovateli k dopracování. Každý se může písemně 

vyjadřovat k obsahu dokumentace, a to do 30 dnů od jejího zveřejnění. Zpracovaná 

dokumentace je následně příslušným úřadem předána držiteli autorizace vybranému pro 

zpracování posudku.  

4.7.6 Posudek 

Zpracování posudku zajišťuje na základě smlouvy s držitelem autorizace 

příslušný úřad. Úřad zadá zpracování posudku držiteli autorizace, kterého sám vybere. 

K zajištění objektivity posudku je vyloučeno, aby se takto vybraná osoba jakkoliv 

podílela na zpracování dokumentace stejného záměru. Aby byla zajištěna naprostá 

nezávislost posuzovatele, zajišťuje příslušný úřad i odměnu za vypracování posudku. 

Teprve následně, po skončení posuzování, je částka rovnající se odměně vyúčtována 

oznamovateli 93, aby nedocházelo k přenosu nákladů za posuzování do veřejné sféry.  

Posudek je zpracováván na základě dokumentace (resp. oznámení, pokud bylo 

podáno s náležitostmi dokumentace) a všech k ní obdržených vyjádření. Náležitosti 

posudku stanoví příloha č. 5 Zákona EIA. 

Doba pro zpracování posudku je Zákonem EIA stanovena na 60 dnů, 

odůvodněně může být překročena maximálně o dalších 30 dnů. Při zpracování posudku 

musí oznamovatel poskytovat součinnost zpracovateli posudku do 5 pracovních dnů od 
                                                 
93  Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 37. 
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jeho žádosti. Dle §19 odst. 2 Zákona je zpracovatel povinen posoudit dokumentaci 

objektivně a v plném rozsahu, nicméně již nesmí jakkoliv přepracovávat ani doplňovat 

dokumentaci. Zpracovatel je rovněž povinen zpracovat všechna vyjádření 

k dokumentaci, která došla příslušnému úřadu. Důležitým podkladem pro zpracování 

posudku jsou rovněž výstupy z veřejného projednání, které příslušný úřad zajistí 

nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Veškeré připomínky 

vznesené při veřejném projednání je zpracovatel posudku povinen rovněž vypořádat.  

Po zpracování posudku musí příslušný úřad postupovat stejně jako v případě 

oznámení a dokumentace, tedy musí posudek doručit všem dotčeným správním úřadům 

a dotčeným samosprávným celkům, a stejně tak musí posudek předepsaným způsobem 

zveřejnit. Pokud by posudek nesplňoval náležitosti stanovené Zákonem EIA, musí 

příslušný úřad posudek vrátit zpracovateli k dopracování.  

Současně se zpracováním posudku vyhotoví zpracovatel posudku návrh 

stanoviska, které doručí příslušnému úřadu. 

4.7.7 Stanovisko 

Stanovisko je závěrečným výstupem procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí. Stanovisko je zpracováno příslušným úřadem na základě návrhu stanoviska, 

které je součástí posudku.  

Stanovisko musí splňovat náležitosti uvedené v příloze č. 6  Zákona  EIA a musí 

z něj být zřejmé, zdali je záměr z hlediska dopadu na životní prostředí vhodný k 

realizaci či nikoliv. Stanovisko obsahuje hodnocení přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, případně zdůvodnění jeho 

nepřijatelnosti. V praxi bývá stanovisko v naprosté většině případů formulováno jako 

nesouhlasné nebo souhlasné s podmínkami94.  

Platnost stanoviska je nově omezena na 5 let, přičemž na žádost může být 

platnost prodloužena o dalších 5 let, a to i opakovaně95. Při schválení takového 

                                                 
94  Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 40. 
95 Účinností zákona č. 436/2009 Sb. došlo ke změně  ust. § 10 odst. 3 Zákona EIA, když byla prodloužena 
platnost stanoviska EIA ze dvou na pět let. 
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prodloužení musí být však příslušným úřadem předem prošetřeno, zda nedošlo k 

podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území nebo znalostí či 

technických vymožeností souvisejících a využitelných pro takový projekt.  

Stanovisko není správním rozhodnutím podle Správního řádu a Zákon EIA 

výslovně stanoví, že na posuzování vlivů na životní prostředí se Správní řád nepoužije. 

Nicméně vydání stanoviska je z teoretického pohledu vydáním správního aktu a 

projevem činnosti orgánu státní správy. Z hlediska našeho ústavního pořádku nemůže 

správní orgán při rozhodování o právech a povinnostech adresátů veřejné správy 

postupovat bezprocedurálně, je nutné, aby se řídil alespoň pravidlem uvedeným v § 177 

odst. 1 Správního řádu. Na vydání stanoviska je proto nutné aplikovat základní zásady 

činnosti správních orgánů, tak jak jsou upraveny právě Správním řádem. 

Stanovisko, stejně jako ostatní kroky procesu posuzování vlivu na životní 

prostředí, je povinen příslušný úřad zveřejnit způsobem uvedeným v § 16 Zákona EIA 

ve lhůtě 7 dnů ode dne vydání stanoviska. Stanovisko musí být samozřejmě ve stejné 

lhůtě doručeno i oznamovateli, dotčeným správním orgánům a dotčeným územně 

samosprávným celkům.  

Základní problém spojený se stanoviskem je ten, že stanovisko není správním 

rozhodnutím. Zákon ani jiné právní předpisy, neobsahují ve vztahu ke stanovisku 

možnost opravného prostředku. Stanovisko je tak konečným vyjádřením příslušného 

úřadu a jeho přezkoumání je možné až v průběhu návazného správního řízení. (např. 

územním řízením či stavebním řízením). Stejně neprakticky jako správní přezkoumání 

stanoviska je vyřešeno i jeho přezkoumání v rámci správního soudnictví96. 

Je zřejmé, že uvedená konstrukce je zbytečně složitá a je významným důvodem 

problémů s transpozicí a implementací Směrnice EIA do českého práva, kterými se 

autorka zabývá v kapitole 3 této diplomové práce.  

 

 

                                                 
96  Soudní řád správní v §4 odst. 1 omezuje pravomoc správních soudů pouze na rozhodnutí vydaná v 
oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i jinou 
osobou. Není proto možné podat správní žalobu proti stanovisku.   
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4.8 Proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve vztahu 

k navazujícím správním řízením 

Nejširší souvislosti má proces posuzování vlivů na životní prostředí se 

Stavebním zákonem. Většina rozhodnutí podle Stavebního zákona nemůže být vydána, 

aniž by předem proběhlo posouzení vlivů záměru na životní prostředí nebo alespoň 

zjišťovací řízení. Podle Stavebního zákona slouží výsledek procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí jako podklad pro vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí a v 

případech, kdy se územní rozhodnutí nevydává, také pro vydání stavebního povolení.   

Výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí slouží dále jako jeden 

z podkladů pro vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Integrovaná prevence a omezování znečištění má přímou 

návaznost na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Dle §4 odst. 1 písm. n) 

zákona č. 76/2002 Sb. musí žádost o integrované povolení obsahovat rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních 

předpisů97, tedy i stanovisko z procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Integrované povolení tak lze vydat pouze pro záměry, jejichž vlivy na životní prostředí 

již byly identifikovány a posouzeny.  

 

4.9 Mezistátní posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

Tento typ posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je upraven v rámci hlavy 

II Zákona EIA. Tento typ procesu EIA je odlišný od klasického procesu EIA.  

V případech realizace záměrů, jejichž vlivy mají potenciál přesáhnout hranice, 

nařizuje Espoo úmluva svým signatářům provést posouzení těchto záměrů. Espoo 

úmluva stanovuje v čl. 2 principy, kterými se posuzování řídí. Jsou to prevence98, 

komunikace99 a účast veřejnosti100. Úmluva dále podrobně rozpracovává proces 

                                                 
97 Zákon v tomto místě formou poznámky pod čarou přímo odkazuje na zákon č. 100/2001 Sb. 
98 Čl. 2 odst. 3 Úmluvy požaduje, aby posouzení vlivu na životní prostředí proběhlo před rozhodnutím o 
povolení záměru. 
99 Čl. 2 odst. 4  Úmluvy požaduje, aby dotčené strany byly uvědomeny o navrhované činnosti. 
100 Informovat veřejnost jak ve státě původu, tak i v dotčeném státě ukládá čl. 2 odst. 6 Úmluvy. 
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posuzování a je podle ní postupováno při hodnocení záměrů i koncepcí. 

Předmětem přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí jsou záměry 

realizované v ČR, pokud vlivy na životní prostředí přesahují hranice cizího státu (tzv. 

dotčeného státu 101). Posuzované jsou také záměry prováděné mimo ČR (stát původu), 

které mohou mít závažný vliv na naše území. V případě pochybností o tom, jakou 

právní úpravou se má proces EIA řídit, má to být vždy dle ustanovení státu původu, 

pokud nestanoví mezinárodní smlouva příslušných států jinak.  

V případě mezistátního posuzování je příslušným úřadem vždy MŽP, i pokud se 

jedná o záměr,  jehož posouzení jinak zajišťuje krajský úřad. Pokud krajský úřad zjistí, 

že se jedná o záměr nebo koncepci podléhající mezistátnímu posuzování, je povinen 

postoupit věc MŽP 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Podle § 11 odst. 1, písm. b) Zákona EIA je dotčeným státem území, jehož životní prostředí a 
obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce. 
102 Dvořák, L., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Praha: ARCH, 2005, s. 76. 
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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 
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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 
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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. 
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Seznam použitých zkratek 

Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 

přístupu k právní ochraně  v záležitostech životního prostředí, 1998. 

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

EPS - Ekologický právní servis  

Espoo úmluva - Úmluva z Espoo, Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahující hranice států, 1991 

MŽP  - Ministerstvo životního prostředí 

NEPA - National Environmental Policy Act of 1969 (česky Zákon o národní politice 

životního prostředí) 

OSN - Organizace spojených  národů 

SEA - Strategická EIA (Strategic Environmental Assessment) 

Směrnice EIA  - Směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů určitých veřejných a 

soukromých projektů na životní prostředí, v platném znění 

Smlouva EU - Smlouva o fungování Evropské unie ve znění konsolidovaném 

Lisabonskou smlouvou 

Smlouva ES - Smlouva o založení Evropských společenství 

Soudní řád správní - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů 

Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb. Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon EIA  - 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 
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Resumé 
 

Environmental Impact Assessment 

The theme of this thesis is the process of Environmental impact assessment also 

known as the EIA process. This topic is very extensive therefore this thesis is not aimed 

to a comprehensive analysis of the topic. This thesis is focused only on the essential 

issues and specially selected topics and other related matters are mentioned only 

marginally. The author of this thesis deals with so-called “Project EIA” or EIA in the 

strict sense, the so-called strategic EIA or SEA is analyzed only if necessary to the 

context of the project EIA. 

The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different 

aspects of the theme. Introductory chapter of this thesis defines the basic terminology of 

EIA process. This chapter also discusses the role of EIA in the environmental law, 

briefly describes the historical development of the EIA process and the fundamental 

principles which govern the EIA process. 

 In the second chapter the author deals with the sources of legislation of the EIA 

process at the level of International law, European Union law and the law of the Czech 

Republic.  

The third chapter of this thesis considers the author as a key chapter of this 

thesis. In this chapter the author attempts to describe the main discrepancies of the 

Czech legislation with the European Union law focusing on the problems of false 

transposition and implementation of the Directive No. 85/337/EEC, as amended, into 

the Czech law. The author tries to summarize the theoretical aspects of the transposition 

and implementation of a EU directive by Member States of the European Union and the 

consequences that could arise if the Member state fails to implement a directive. Recent 

developments in the Czech legislation concerning EIA procedure are mentioned in this 

chapter including the specific consequences of the Czech legislative procedure with the 

infringement procedures against the Czech Republic, respectively with the threat of 

these proceedings. This chapter is concluded by the evaluation whether the recent Czech 
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legislation of the EIA process complies with the EU law and international obligations of 

the Czech Republic in the field of the environmental law.  

The subject of the fourth chapter of this thesis is a detailed analysis of the valid 

and effective Czech legislation governing EIA process, taking into account the last 

legislative changes.  

The closing part of this thesis brings a summary of the previous chapters and 

highlights the main problems of the Czech legislation in the field of EIA. Finally are 

given some solutions in order to improve the EIA process in the Czech Republic and 

make it more efficient. 

The thesis is based on a Czech legislation valid and effective as of                    

April 30, 2010. 
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