
ABSTRAKT 

 

Tématem této diplomové práce je proces posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí. Jedná se o velmi zásadní průřezový a ze své podstaty preventivní nástroj ochrany 

životního prostředí. Jeho účelem je co nejdříve zmapovat a upozornit na veškeré možné 

dopady předkládaných záměrů v případě jejich provedení. Nezbytnými subjekty zajišťujícími 

řádný průběh tohoto procesu jsou ze zákona příslušné státní úřady a státem autorizované 

osoby dodávající specifické odborné studie, na jejichž základě je posouzení provedeno. 

Kromě nich však zde hraje významnou roli i spolupráce s širokou veřejností, která svou účastí 

přispívá k naplnění účelu celého procesu a je pro něj velmi charakteristická. Tzv. stanovisko, 

které je výsledkem tohoto řízení by mělo definovat podmínky nutné pro realizaci záměru ve 

snaze jeho negativní vlivy zcela minimalizovat, pokud se však nejedná o záměr z hlediska 

ochrany životního prostředí nepřijatelný za žádných podmínek. V takovém případě nelze dát 

souhlas k jeho realizaci a výrok stanoviska musí být zamítavý. Ve stanovisku formulované 

závěry procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí jsou tak nezbytným podkladem 

pro následující věcně správné povolovací rozhodnutí. 

Vzhledem ke značné šíři zvoleného tématu je práce zaměřena na několik stěžejních 

úkolů a sice podat ucelený výklad o právním vývoji procesu EIA, provést jeho podrobný 

rozbor a zmapovat právní úpravu účasti veřejnosti na procesu EIA. 

V úvodní části si diplomová práce klade za cíl seznámit s institutem posuzování vlivů 

záměrů na životní prostředí a jeho právním vývojem na mezinárodní úrovni, evropské úrovni 

a v českém právním prostředí. Následující část detailně analyzuje průběh procesu EIA podle 

současné právní úpravy, jejíž základ tvoří zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Součástí výkladu je i mezistátní posuzování 

vlivů záměrů na životní prostředí a posuzování vlivů záměrů na soustavu NATURA 2000. 

Práce je doplněna praktickou ukázkou z praxe, případovou studií posuzování vlivů provedení 

záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ na životní prostředí. Třetí část pojednává o účasti 

veřejnosti na procesu EIA včetně shrnutí legislativního vývoje v posledních letech a 

zhodnocení současného právního stavu. 

 


