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ÚVOD 

 

Člověk odnepaměti ovlivňuje svou činností životní prostředí. Do současnosti ovšem tato 

schopnost člověka ovlivňovat své přírodní prostředí nabyla v souvislosti s prudkým 

rozvojem technologií a obrovským nárůstem světové populace značných rozměrů. Stále 

častěji jsme, zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků, konfrontováni s rostoucí 

závažností globálních i regionálních problémů, které ve větší či menší míře souvisí 

s lidskou činností, nebo jsou jejím přímým důsledkem. Mezi nejzávažnější hrozby často 

skloňované v poslední době patří zejména změna klimatu a vysoká koncentrace 

skleníkových plynů, tenčení ozonové vrstvy či vážné ohrožení biodiverzity. Již několik 

posledních desetiletí je patrná stále silnější snaha životní prostředí chránit a následky 

lidských činností na životní prostředí napravovat. Ovšem, jak ukazují zkušenosti, 

náprava některých následků je velmi obtížná, zpravidla dlouhodobá a často velmi 

nákladná. Vzhledem k tomu je zřejmé, že mnohem efektivnější je škodlivým následkům 

předcházet než je následně napravovat. V oblasti ochrany životního prostředí je proto 

kladen velký důraz na prevenci, která se stala jedním ze základních principů práva 

životního prostředí. Je vhodné také zmínit, že praktické uplatňování tohoto principu a 

snaha předcházet škodám je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale ve většině případů 

také ekonomicky výhodnější, než odstraňování již vzniklých škod. Je proto třeba, aby 

možné negativní důsledky lidských činností byly předem identifikovány a zohledněny. 

Pak je možné, při zjištění významných škodlivých dopadů na životní prostředí, hledat 

jiné, šetrnější varianty, připravit opatření pro jejich zmírnění, případně od plánované 

činnosti zcela upustit. A právě posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – 

Environmental Impact Assessment) jako jeden z tzv. horizontálních nástrojů ochrany 

životního prostředí má za cíl posoudit vlivy určitých činností na životní prostředí před 

jejich realizací. Do tohoto institutu se silně promítají, mimo uvedený princip prevence, 

také některé další zásady ochrany životního prostředí, zejména princip komplexní a 

integrované ochrany. Důvodem zavedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

byla především snaha zohlednit aspekty ochrany životního prostředí v rozhodovacích 

procesech ve všech oblastech lidské činnosti a minimalizovat jejich negativní důsledky. 

Aby tato snaha mohla být naplněna zcela, je třeba, aby nejen při rozhodování o 

konkrétních činnostech, ale již při politickém rozhodování byl kladen důraz na ochranu 

životního prostředí a jeho udržitelný rozvoj. Poskytnout stálý a integrovaný nástroj pro 
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plánování a tvorbu politiky a ovlivnit tu část přípravy strategických rozhodnutí týkající 

se životního prostředí ve fázi, kdy ještě nedochází k rozhodování o konkrétní činnosti, 

je posláním strategického posuzování vlivů (SEA – Strategic Environmental 

Assessment).  

 

 

V této diplomové práci se zaměřím na strategické posuzování, které zaznamenalo 

v posledních letech relativně rychlý vývoj. Po úvodu se budu zabývat obecně vývojem 

institutu posuzování vlivů na životní prostředí v právu mezinárodním, včetně jeho 

vzniku v USA, a také vývojem v právu evropském. Vzhledem k zaměření práce na 

strategické posuzování se omezím na podrobnou analýzu právní úpravy posuzování 

vlivů koncepcí, jeho legislativnímu zakotvení v České republice, a to s ohledem na 

požadavky evropského i mezinárodního práva. Při rozboru procesu strategického 

posuzování se zaměřím zejména na požadavky na účast veřejnosti a analýzu 

implementace Aarhuské úmluvy do českého právního řádu. S ohledem na relativně 

novou stavební legislativu (zákon č. 183/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 

2007) bych se rád věnoval také posuzování vlivů politiky územního rozvoje a zemně 

plánovací dokumentace na životní prostředí. 
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1. POJEM A VÝZNAM POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí je nástrojem horizontální (nadsložkové) ochrany 

životního prostředí. Nejedná se tedy o nástroj používaný k ochraně konkrétní složky 

(jako voda, půda nebo ovzduší), ale k ochraně životního prostředí jako celku.1 V tomto 

ohledu se do tohoto institutu, jak bylo již zmíněno v úvodu, silně promítá působení 

principu komplexní a integrované ochrany. Nutnost chránit životní prostředí jako celek, 

a nikoli pouze jeho jednotlivé složky odděleně, pramení z poznání skutečnosti, že tyto 

jsou navzájem úzce propojeny a eliminace znečištění v jedné z nich mnohdy znamená 

pouze jeho přesun do složky druhé. Z tohoto důvodu se v rámci procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí posuzují dle ustanovení § 2 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), vlivy na 

veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, 

ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, 

hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti. Je patrné, 

že zákon č. 100/2001 Sb. jde při implementaci principu komplexní a integrované 

ochrany ještě dál, neboť se neomezuje pouze na ochranu všech složek životního 

prostředí, ale výslovně zmiňuje také veřejné zdraví, hmotný majetek a kulturní 

památky, to vše s ohledem na vzájemné působení. 

 

Smyslem institutu posuzování vlivů na životní prostředí je především získat a 

vyhodnotit informace důležité pro povolení záměru nebo pro schválení koncepce, čímž 

významnou měrou přispívá k naplňování principu prevence při ochraně životního 

prostředí. Tento princip je obecně pro oblast ochrany životního prostředí zakotven 

v ustanoveních § 17 a § 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který stanoví, 

že je nutno předcházet ohrožování a poškozování životního prostředí přímo u zdroje, 

minimalizovat důsledky činností na životní prostředí, posuzovat vlivy na životní 

prostředí, činit opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků na životní 

prostředí. Zvláštním předpisem určeným k zajištění takto vymezeného principu 

prevence v praxi je právě zákon č. 100/2001 Sb. Z dlouhodobějšího hlediska dochází při 
                                                 
1 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.BECK, 

Praha, 2007, str. 186 
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provádění posuzování vlivů na životní prostředí také k naplňování principů trvale 

udržitelného rozvoje. Toto je patrné zejména u strategického posuzování, při kterém 

nejsou hodnoceny konkrétní dopady jednotlivých záměrů, ale jde o vymezení hranic pro 

jejich realizaci tak, aby ke škodám na životním prostředí nedocházelo, resp. aby 

negativní dopady konkrétních projektů na životní prostředí byly minimalizovány. 

 

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je v neposlední řadě také umožnit odborné i 

nejširší veřejnosti podílet se na rozhodování o záměrech a koncepcích, které mají vliv 

na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby veřejnost byla o procesu posuzování 

dostatečně informována a měla možnost se v rámci jednotlivých fází vyjádřit. Potom 

může být posuzování vlivů na životní prostředí institutem, který umožňuje veřejnosti 

aktivně uplatňovat své právo na příznivé životní prostředí, podílet se na jeho ochraně a 

získat snad i větší pocit spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí, zejména ve 

svém nejbližším okolí. 
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2. VÝVOJ INSTITUTU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU 

 

2.1 Vznik a vývoj v USA 

 

Historicky první podoba posuzování vlivů na životní prostředí u vybraných projektů 

vznikla koncem 60. let 20. století ve Spojených státech amerických, jako výsledek 

Zákona o národní politice životního prostředí (National Environmental Policy Act, dále 

jen „NEPA“) z roku 1969, který nabyl účinnosti roku 1970. Tento zákon stanovil rámec 

pro činnost federálních orgánů v oblasti životního prostředí, konkrétně pak povinnost 

zpracovat a zveřejnit podrobné stanovisko o vlivech jejich činností na životní prostředí 

(environmental impact statement – EIS). Způsobem, jakým definuje tyto činnosti, se 

tento zákon vztahuje na financování, provádění a povolování projektů (tedy posuzování 

vlivů konkrétních záměrů), a dále na navrhování programů, plánů a legislativy 

(strategické posuzování). Ze samotného textu NEPA jsou patrné základní problémy, 

které byly následně artikulovány na významných konferencích o životním prostředí na 

mezinárodní úrovni a které zde vedly Kongres k přijetí této zákonné normy. V sekci 101 

písm. a) zákon NEPA vyjmenovává zejména vážné důsledky populačního růstu, 

vysokou hustotu osídlení, průmyslový rozvoj, exploataci přírodních zdrojů a stanoví 

nezbytnost trvalého postupu federální vlády, ve spolupráci s vládami jednotlivých států 

a dalšími dotčenými veřejnými a soukromými organizacemi, využívat všech prostředků 

a opatření, včetně finančních a technických, pro vytváření a udržování podmínek, 

v nichž bude moci člověk spolu s přírodou existovat v harmonii při naplňování 

sociálních, ekonomických a dalších potřeb současných i budoucích generací 

Američanů.2 Nelze nechat bez povšimnutí, že v tomto zákoně formulované zásady 

korespondují s cíli trvale udržitelného rozvoje, které byly o několik let později 

definovány ve Zprávě Komise OSN pro životní prostředí „Naše společná budoucnost“.3  

 

Pro naplňování obecného rámce deklarovaného v sekci 101. NEPA je následně v sekci 

102. odst. 1 stanoveno, že veškeré politiky, předpisy a obecné zákony budou v nejvyšší 

                                                 
2 The US National Environmental Policy Act of 1969; in Wood Ch., Environmental Impact Assessment, 

(A Comparative Review), Longman Group, Ltd. New York 1995, str. 18 
3 Zpráva Komise OSN pro životní prostředí z roku 1987 definovala cíle trvale udržitelného rozvoje jako 

takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 
generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 
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možné míře vykládány a vytvářeny v souladu se zásadami obsaženými v tomto aktu. 

Následně  odst. 2 zakotvuje povinnost všech orgánů federální vlády zpracovat podrobné 

stanovisko o vlivech veškerých jejich činností, které významně ovlivňují životní 

prostředí. Toto stanovisko musí být zpracováno odpovědným úředníkem a musí 

popisovat: „ I. Vliv navrhované činnosti na životní prostředí, II. Jakýkoli nepříznivý vliv 

na životní prostředí, jemuž nelze zabránit, bude-li návrh schválen, III. Alternativy 

k navrhované činnosti, IV. Vztah mezi krátkodobým využíváním životního prostředí 

člověka a udržováním a zvyšováním dlouhodobé produktivity, V. Jakékoli nevratné a 

nenapravitelné zásahy do přírodních zdrojů, které by byly spojené s navrhovanou 

činností, byla-li by provedena.“ 

 

Z výše uvedeného textu je patrné, že šlo o úpravu spíše obecnou, která nestanovila 

náležitosti a obsah stanoviska ani konkrétní podobu procesu posuzování vlivů. Na 

dotváření a konkretizaci se podílely dva expertní poradní orgány, a to Rada pro kvalitu 

životního prostředí (Council of Environmental Quality – CEQ), zřízená prezidentem, 

která vydávala směrnice týkající se zejména přípravy stanoviska, a dále přímo zákonem 

NEPA nově zřízená Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental 

Protection Agency – EPA) jako expertní dohlížecí orgán, který měl především 

posuzovat a připomínkovat environmentální důsledky činností, k nimž bylo 

zpracováváno stanovisko. Ani jeden z těchto orgánů, jejichž úloha byla spíše poradní, 

neměl donucovací pravomoc vůči orgánům, které vedly řízení o posuzování vlivů na 

životní prostředí, což se projevovalo v nedůsledném naplňování požadavků NEPA, 

mnohdy v jeho obcházení. Největší měrou přispěly k zavádění NEPA svou judikaturou 

soudy, které zejména pomohly ujasnit a konkretizovat základní náležitosti stanoviska 

EIS. Soudy zde sehrály zásadní úlohu především také při naplňování jednoho z hlavních 

cílů posuzování vlivů, a to v otázkách účasti veřejnosti v průběhu procesu posuzování a 

jejího přístupu k informacím. 

 

 V USA byl takto poprvé položen základ procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

a stal se vzorem pro ostatní země, které jej postupně přebíraly do své vnitrostátní 

legislativy. Nejprve to byly západoevropské státy, a poté co byl institut posuzování 

vlivů upraven v evropském právu, jej přejímají také státy střední a východní Evropy, 

především v rámci procesu harmonizace vnitrostátního práva s právem EU. Vzhledem 

k tomu, že proces posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak byl upraven v USA, byl 



 11 

pak s většími či menšími odchylkami přejat do právních úprav ostatních států, je vhodné 

zde alespoň stručně nastínit fáze tohoto procesu dle americké úpravy. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí zde není svěřeno do působnosti samostatného 

specializovaného orgánu, ale toho konkrétního orgánu, jenž danou posuzovanou činnost 

provádí. Prvním krokem je identifikace možných vlivů předmětné činnosti na životní 

prostředí a stanovení nezbytnosti provedení celého procesu posuzování, tzv. screening. 

V závislosti na provedených zjištěních pak příslušný orgán může rozhodnout, že 

v daném případě není provedení posuzování nutné. V tomto případě musí být zjištění 

nepřítomnosti významných vlivů písemně shrnuto včetně důvodů, které vedly 

k takovému rozhodnutí. Je-li stanovisko o vlivech na životní prostředí požadováno, 

musí být orgánem zveřejněn návrh záměru ve federálním registru a poté začíná další 

fáze procesu, tzv. scoping. Scoping je procedura jejímž účelem je dosažení shody všech 

subjektů s odlišnými zájmy (včetně veřejnosti) na tom, které z možných dopadů 

posuzované činnosti jsou významné a tudíž vyžadují posouzení. Následně probíhá 

vlastní posouzení vlivů na životní prostředí ve stanoveném rozsahu, na jehož základě 

orgán, který vede předmětné řízení o posuzování vlivů, připraví návrh tzv. 

environmentální zprávy (Environmental Impact Statement – EIS). Tento návrh je zaslán 

k vyjádření agentuře EPA, dotčeným orgánům a musí být zveřejněn, přičemž veřejnost 

musí mít možnost se k návrhu vyjádřit ve lhůtě minimálně 45 dní. V tomto stadiu tedy 

probíhá připomínkové řízení, jehož výsledkem je vydání konečného environmentálního 

stanoviska příslušným orgánem, který v něm musí vypořádat všechny připomínky a ve 

většině případů navrhnout opatření na odstranění či zmírnění negativních vlivů 

posuzované činnosti na životní prostředí. Toto stanovisko je pak podkladem pro vlastní 

rozhodnutí ve věci, tedy rozhodnutí o povolení či nepovolení dané činnosti, které může 

být vydáno buď zároveň se stanoviskem (to pouze za předpokladu přezkoumatelnosti 

rozhodnutí uvnitř státní správy), nebo po uplynutí 30 denní odvolací lhůty určené pro 

obeznámení se se stanoviskem (v případě, že lze rozhodnutí ve věci přezkoumat pouze 

soudní cestou). Orgán, který je příslušný pro vedení řízení a vydání rozhodnutí, provádí 

následně také monitoring naplňování podmínek stanovených v environmentálním 

stanovisku. Monitoring je zároveň poslední, avšak neopominutelnou fází procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Řízení o posuzování vlivů na životní prostředí bylo tedy v USA, obdobně jako následně 

v právních úpravách evropských států, zakotveno jako předběžný proces, jehož cílem je 

zajistit veškeré relevantní podklady pro vydání rozhodnutí ve věci samé. Patrným 

rozdílem je, jak bylo zmíněno výše, zakotvení procesu posuzování v systému státní 

správy. V USA nebyla pravomoc v oblasti environmentálního posuzování svěřena do 

rukou specializovaných orgánů, ale všech orgánů státní správy v rámci jejich vlastní 

oborové činnosti, bez toho, že by měly jakoukoli speciální působnost v oblasti životního 

prostředí. Dalším a pro účely této práce významným odlišujícím prvkem je skutečnost, 

že americký systém posuzování vlivů, už od jeho zakotvení v zákoně NEPA, počítá 

zároveň s posuzováním vlivů programů a plánů, včetně tvorby právních předpisů, aniž 

by rozlišoval mezi projektovým a strategickým posuzováním, tak jak je běžné 

v právních úpravách evropských zemí, včetně České republiky. 

 

 

2.2 Mezinárodněprávní úprava posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí je na mezinárodní úrovni dlouhodobě považováno 

za jeden ze základních nástrojů ochrany životního prostředí. Světová veřejnost si 

postupně stále naléhavěji, v souvislosti se zhoršováním globálního stavu životního 

prostředí, uvědomovala nutnost změny dosavadního vývoje. Již na konci 60. let vyzýval 

tehdejší generální tajemník OSN U. Thant ve svém projevu na Valném shromáždění 

k tomu, aby světová veřejnost podnikla neodkladné akce pro zlepšení životního 

prostředí člověka. Následně pak Stockholmská konference Spojených národů o 

životním prostředí člověka, která se konala v roce 1972, poukázala na globální 

charakter ekologického ohrožení a na nebezpečí jeho zhoršování. V závěrečném, i když 

právně nezávazném dokumentu, tzv. Stockholmské deklaraci, byla akcentována potřeba 

integrovaného a koordinovaného přístupu k rozvojovému plánování na úrovni států. 

Konference sice poukázala na základní problémy životního prostředí ohroženého 

lidskou činností, ovšem přes podobná prohlášení obsažená v nezávazných dokumentech 

se v následujícím období výrazně projevovaly rozpory mezi snahami chránit životní 

prostředí na jedné straně a potřebou hospodářského rozvoje na straně druhé. To je velmi 

dobře patrné i z analýzy hospodářského vývoje obsažené ve známé publikaci „Meze 
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růstu“4, jejíž závěry naznačovaly potřebu zastavit hospodářský růst, aby nedošlo 

k vyčerpání zdrojů a zamoření prostředí. Ovšem zastavení hospodářského růstu bylo 

pochopitelně naprosto nepřijatelným požadavkem jak pro vyspělé, tak po rozvojové 

státy, a tak trvalo delší dobu, než byla formulována alternativa, která by výše uvedený 

rozpor mezi požadavky na účinnou ochranu životního prostředí a hospodářským 

rozvojem řešila. V roce 1983 byla ustavena Světová komise pro životní prostředí 

(World Comission on Environment and Development – WECD) s cílem prozkoumat 

vztah ochrany prostředí a ekonomického růstu. Její zpráva z roku 1987 nazvaná „Naše 

společná budoucnost“(„Our common future“) poprvé formuluje princip trvale 

udržitelného rozvoje. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje byla pak všeobecně přijata 

na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. 

 

Mezinárodní konference OSN o životním prostředí a rozvoji (United Nations 

Conference on Environment and Development – UNCED) přinesla shodu na některých 

zásadách a jejím výsledkem bylo přijetí dvou závazných mezinárodních úmluv 

(konkrétně Rámcové úmluvy o změně klimatu a Úmluvy o biologické rozmanitosti) a 

řady nezávazných dokumentů. Pro účely této práce je zejména důležité, že Deklarace o 

životním prostředí a rozvoji přímo v čl. 17 stanovila, že: „Hodnocení vlivu činnosti na 

životní prostředí 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.“5 

Z katalogu 27 zásad obsažených v deklaraci je důležité zmínit ještě zásadu účasti 

veřejnosti při řešení otázek životního prostředí obsaženou v čl. 10, která zakotvuje 

právo na informace a možnost podílet se rozhodovacích procesech. Konference v Riu 

schválila také důležitý dokument, Agendu 21, která podrobně rozebírá principy trvale 

udržitelného rozvoje ve všech oblastech lidské činnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že uvedená Deklarace i Agenda 21 jsou dokumenty právně 

nezávazné (náležející tedy do oblasti soft-law), a tedy nevymahatelné, za základ 

mezinárodněprávní smluvní úpravy posuzování vlivů na životní můžeme považovat 

                                                 
4 The Limits to Growth, D.H.Meadows a kol., 1972 
5 Cit. dle: Ondřej, J., Potočný,M.: Obecné mezinárodní právo v dokumentech, 2. doplněné vydání, 

C.H.Beck, Praha ,  2004, str. 160 
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Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států z Finského 

Espoo z roku 1991. 

 

2.2.1 Úmluva z Espoo  

 

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (dále jen 

„Úmluva z Espoo“) byla podepsána ve finském Espoo dne 25. února 1991 a vstoupila 

v platnost 10. října 1997. Úmluva vychází především z činnosti Evropské hospodářské 

komise OSN v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, ze závěrů Semináře o 

posuzování vlivů na životní prostředí (Varšava, září 1987) a z cílů a zásad posuzování 

vlivů na životní prostředí přijatých Řídící radou Programu OSN pro životní prostředí, 

jakož i Ministerské deklarace o trvale udržitelném rozvoji (v norském Bregenu, květen 

1990). 6 

 

Jak je uvedeno v preambuli, Úmluva z Espoo zdůrazňuje nutnost věnovat pozornost 

faktorům životního prostředí v počátečním stádiu rozhodování, a to právě skrze 

realizaci procesu posuzování vlivů na životní prostředí na všech příslušných správních 

úrovních. Proces posuzování charakterizuje jako nezbytný pro zlepšení kvality 

informací předkládaných odpovědným činitelům, aby byla přijímána ekologicky 

příznivá řešení a současně byla věnována náležitá pozornost minimalizaci významného 

ekologicky nepříznivého vlivu, především z hlediska jeho přesahu přes státní hranice. 

 

Úmluva z Espoo vymezuje základní prvky procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí, které jsou smluvní strany povinny promítnout do svých právních řádů. 

Požadavky zde stanovené pak musí být aplikovány v případě záměrů, které by mohly 

mít významné vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice.  

 

Pokud jde o strategické posuzování, Úmluva z Espoo jej přímo neupravuje, obsahuje 

pouze zmínku v článku 2 odst. 7. Toto ustanovení stanoví povinnost aplikovat 

posuzování vlivů na životní prostředí, jak je požadováno dle Úmluvy, alespoň na úrovni 

projektu navrhované činnosti. Strany Úmluvy z Espoo mají v dostatečné míře usilovat o 

aplikaci zásad posuzování vlivů na životní prostředí také na politiku, plány a programy. 

                                                 
6 Srov.: Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států; zdroj: 

http://www.ekoaudit.cz/REGISTR/eia/souvisejicidokumenty.htm 
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Přímo na posuzování plánů a programů se vztahuje až Protokol o strategickém 

posuzování k Úmluvě z Espoo z května 2003. 

 

2.2.3 Kyjevský protokol k Úmluvě z Espoo 

 

Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí byl podepsán na 5. 

konferenci ministrů životního prostředí Evropské hospodářské komise „Životní 

prostředí pro Evropu“, konané v Kyjevě roku 2003. Tento protokol vstoupil v platnost 

dne 11. července 2010. 

 

Rozsah Kyjevského protokolu se v mnohém shoduje s požadavky Směrnice 2001/42/ES 

o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, ovšem v několika 

významných oblastech rámec její úpravy překračuje. Cílem protokolu jej mimo jiné 

větší důraz na aspekty ochrany lidského zdraví již v počátečních fázích přípravy 

strategických dokumentů, a to za účasti veřejnosti. Tato skutečnost je zajisté odrazem 

aktivní účasti Světové zdravotnické organizace na jeho přípravě. Pokud jde o důraz na 

účast veřejnosti, zejména potřebu definování a přijetí jasných a transparentních pravidel 

pro účast veřejnosti, obsahuje Protokol v článku 8 a 9 požadavky na veřejné projednání, 

a to tak brzy, jak je to možné. Zde je oproti směrnici 2001/42/ES patrný vliv Aarhuské 

úmluvy.  

 

Důležitým prvkem v Kyjevském protokolu je zejména to, že mimo plány a programy se 

v přiměřeném rozsahu vztahuje také na politiky a legislativu. Dle článku 2 protokolu se 

plány a programy rozumí ty plány a programy, které jsou vyžadovány právními, 

řídícími nebo správními opatřeními a zpracovávány, popřípadě schvalovány orgánem 

nebo jsou připravovány orgánem ke schválení po oficiálním projednání v parlamentu 

nebo ve vládě. Článek 13 protokolu obecně upravuje také závazek stran usilovat o to, 

aby zajistily, že hlediska životního prostředí, včetně hledisek zdraví, budou brána v 

úvahu a budou přiměřeně začleněna do přípravy návrhů politik a právních předpisů, 

které mohou mít významný vliv na životní prostředí, včetně vlivu na zdraví. Na rozdíl 

od posuzování vlivů plánů a programů není strategické posuzování vlivů politik a 

legislativy pro jednotlivé státy povinné, ale pouze fakultativní možností či 

doporučením. 
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Pravidelný přezkum plnění závazků je dle příslušných ustanovení Kyjevského protokolu 

(konkrétně článku 17) v pravomoci konference smluvních stran, kterou svolává 

Sekretariát Úmluvy z Espoo, jenž je také pověřen správou Kyjevského protokolu. 

Poslední, již čtvrté, setkání smluvních stran se konalo v květnu roku 2008 v Bukurešti. 

Kromě organizačních a finančních aspektů úmluvy byla velká pozornost tohoto 

zasedání věnována zejména sporu mezi Ukrajinou a Ruskem, který se týkal výstavby 

navigačního kanálu v ukrajinské části delty Dunaje, tzv. kauza „Kanálu Bystroe“. 

V daném případě byl spor především o to, zda, resp. v jakém rozsahu, má být záměr 

posuzován podle požadavků Úmluvy z Espoo. Pro detailnější popis tohoto případu 

ovšem není v této práci vzhledem k jejímu zaměření místo. 

 

2.2.4 Aarhuská úmluva 

 

Mimořádně důležitým hmotněprávním mezinárodním dokumentem, který úzce souvisí 

s problematikou posuzování vlivů na životní prostředí, je Úmluva o přístupu 

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

v záležitostech životního prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“). Byla přijata v červnu 

1998 na 4. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN „Životní 

prostředí pro Evropu“ v dánském Aarhusu. Již tehdy ji podepsala i Česká republika a 

celý její ratifikační proces byl ukončen v roce 2004. Není zajisté bez zajímavosti zmínit 

skutečnost, že se jedná o první mezinárodní úmluvu, k jejíž přípravě byli přizváni také 

zástupci nevládních organizací. 

 

Aarhuská úmluva vnikala na půdě Evropské hospodářské komise OSN a vychází 

z předchozích mezinárodních dokumentů, které deklarovaly nutnost propojení ochrany 

životního prostředí a práv občanů na informace a na aktivní účast v procesu 

rozhodování o otázkách životního prostředí. V samotné preambuli se odkazuje na 

předchozí mezinárodněprávní dokumenty, jako jsou Stockholmská deklarace či 

Deklarace z Ria, konkrétně její zásada č. 10, která svým způsoben položila základy pro 

tři pilíře Aarhuské úmluvy. Vlastní myšlenka upravit účast veřejnosti při 

environmentálním rozhodování na mezinárodní úrovni pak vznikla na třetí konferenci 

ministrů životního prostředí v roce 1995 v Sofii. Tato „Sofijská konference“ schválila 
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„Program životního prostředí pro Evropu“, v němž je na prvním místě právě výzva 

k zajištění přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. 

 

Aarhuská úmluva v mnohém navazuje na a rozpracovává směrnici Rady tehdejšího 

Evropského společenství 90/313/EHS o volném přístupu k informacím o životním 

prostředí, především ji rozšiřuje o účast veřejnosti při rozhodování v záležitostech 

životního prostředí a právo veřejnosti na přiměřeně rychlou a účinnou právní ochranu. 

Tyto velmi důležité oblasti jsou zdůrazňovány již v preambuli Aarhuské úmluvy, kde je 

právo jedince na život v příznivém životním prostředí spojeno nerozlučně 

s jeho povinností spolu s ostatními životní prostředí chránit a zlepšovat ve prospěch 

současných i budoucích generací. A mají-li občané toto právo uplatňovat a této 

povinnosti dostát, musí mít přístup k informacím o životním prostředí, musí být 

oprávněni podílet se na rozhodování týkajícím se životního prostředí a musí mít přístup 

k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Aarhuská úmluva tedy stojí na 

třech pilířích, které jsou ostatně patrné již z jejího samotného názvu, tedy na: 1. přístupu 

veřejnosti k informacím, 2. účasti veřejnosti na rozhodování a 3. přístupu veřejnosti 

k právní ochraně.  

 

Procesu posuzování vlivů na životní prostředí se dotýká zejména druhý pilíř Aarhuské 

úmluvy, účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí. Článek 7 

výslovně stanoví, že veřejnost má být zapojena do zpracování plánů, programů a 

koncepcí, které se týkají životního prostředí. Strany mají také usilovat o to, aby 

veřejnosti byla poskytnuta v přiměřeném rozsahu příležitost pro její účast při tvorbě 

politik týkajících se životního prostředí. Účast veřejnosti samozřejmě úzce souvisí 

s přístupem k informacím o životním prostředí a přístupem k právní ochraně, tedy 

s prvním a třetí pilířem. V průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou 

tyto v různé míře, v různých fázích, zastoupeny. 

 

Vzhledem k zaměření této práce a s ohledem na významný dopad Aarhuské úmluvy na 

právní úpravu strategického plánování bych se na tomto místě alespoň ve stručnosti 

zmínil o požadavcích jednotlivých pilířů této úmluvy na proces strategického 

posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Na prvním místě Aarhuská úmluva veřejnosti garantuje právo na to, aby byla 

přiměřeně, včas a efektivně informována. Poskytování informací sestává ze dvou 

základních forem, a to pasivního poskytování informací na základě žádosti7 (zejména na 

základě článku 4), a dále aktivního rozšiřování informací orgány státní správy (dle 

článku 5, ve spojení s článkem 6 odst. 2 Aarhuské úmluvy).  

 

Účast veřejnosti na rozhodování je upravena zejména v článcích 6 a 7 Aarhuské 

úmluvy. Článek 6 se sice týká rozhodování o jednotlivých konkrétních záměrech, 

nicméně stanoví obecné principy zapojování veřejnosti, na které odkazuje článek 7 

týkající se zapojení veřejnosti do přípravy plánů, programů a politik. Jak již bylo 

uvedeno výše, Aarhuská úmluva hovoří také o účasti veřejnosti na přípravě politik, 

ovšem pouze v přiměřeném rozsahu, tedy jde spíše o formu doporučení bez další 

konkretizace, na rozdíl od účasti při přípravě plánů a programů, která je jasně 

definována. Aby mohla být účast veřejnosti dostatečně efektivní, měl by být zajištěn 

včasný začátek jejího zapojení, a to v takové fázi, kdy jsou ještě otevřeny všechny 

možnosti rozhodovací proces ovlivnit. Zajištění snadného přístupu veřejnosti 

k informacím a její účasti na rozhodování v sobě dále zahrnuje povinnost identifikace 

zainteresované veřejnosti, tedy veřejnosti, která by se mohla zapojit. Důležité je také dle 

článku 6 odst. 3, aby bylo zapojení veřejnosti provedeno v dostatečném časovém rámci, 

neboť veřejnost má právo na dostatek času pro seznámení se s relevantními materiály a 

jejich připomínkování. Následně jsou pak smluvní strany povinny zajistit, že 

v rozhodnutí bude náležitě brán v úvahu výsledek zapojení veřejnosti, a to tak, že musí 

být podrobně analyzován obsah připomínek, bez ohledu na to, kým byly podány.  

 

Nakonec pak třetí pilíř, přístup veřejnosti k právní ochraně, zajišťuje veřejnosti právo na 

přístup k nezávislému přezkoumání postupu veřejné správy při poskytování informací a 

při zapojení do rozhodování v otázkách životního prostředí. Každý, kdo se domnívá, že 

jeho žádost o informace byla ignorována, neprávem zamítnuta, ať již částečně nebo 

plně, nesprávně zodpovězena nebo nebyla vyřízena, má mít možnost dosáhnout 

přezkoumání postupu před soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem 

zřízeným ze zákona. Pro oblast strategického posuzování vlivů na životní prostředí je 

pak zejména významné ustanovení článku 9 odst. 2, který vyžaduje, aby osoby z řad 

                                                 
7 Dotázaný orgán je povinen informaci poskytnout na základě žádosti i bez udání důvodu, v požadované 

formě, a je oprávněn žádost odmítnout jen na základě taxativně vymezených důvodů. 
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dotčené veřejnosti měly možnost dosáhnout soudního přezkumu, po stránce hmotné i 

procesní, zákonnosti jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podle článku 6. 

 

Výše uvedené požadavky Aarhuské úmluvy směřují především ke skutečné a efektivní 

možnosti veřejnosti zasáhnout do procesu rozhodování a zároveň s tím také k posilování 

její důvěry v tento proces.  

 

 

3. VÝVOJ A ÚPRAVA INSTITUTU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE 

 

 

Právo životního prostředí Evropské unie (dále také jen „právo EU“) představuje 

v dnešní době velmi rozsáhlý soubor environmentálních norem, které velmi významně a 

zásadním způsobem ovlivňují úpravu jednotlivých institutů ve vnitrostátních právních 

řádech. Nejinak je tomu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a z tohoto 

důvodu je vhodné věnovat analýze evropské úpravy zvýšenou pozornost, zejména 

s ohledem na skutečnost, že bez její znalosti může být obtížné pochopit vnitrostátní 

legislativu. 

 

Prameny evropského práva životního prostředí jsou obsaženy v primárním včetně 

mezinárodních úmluv, i sekundárním právu EU, a dále ve velkém množství rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie a mezinárodních úmluvách, které ES ratifikovalo 

Z primárního práva má největší význam Smlouva o fungování Evropské unie – dále 

SFEU (dříve Smlouva o založení Evropských společenství - „SES“ z roku 1957). Tato 

ovšem až do roku 1987, tedy až do přijetí Jednotného evropského aktu, neobsahovala 

žádná zvláštní ustanovení týkající se ochrany životního prostředí, a vlastně jediným 

základem, na němž byla environmentální politika ES budována, byly akční programy 

ochrany životního prostředí. První dva (I. z roku 1973 a II. z roku 1977) stanovily 

základní zásady a cíle evropské environmentální politiky. Mezi těmito zásadami je 

dobré vyzdvihnout zejména zásadu prevence a zásadu, že dopady životního prostředí je 

při rozhodování třeba brát v úvahu v co nejranější fázi, které nacházejí uplatnění v praxi 

zejména skrze proces posuzování vlivů na životní prostředí. Postupně bylo v dalších 
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letech přijato celkem šest akčních programů, které významným způsobem formují 

environmentální politiku EU, ovšem je nutné zdůraznit, že jde pouze o politické 

dokumenty bez právní závaznosti (s výjimkou 6. akčního programu – viz níže). 

 

Klíčovým právním základem v oblasti ochrany životního prostředí je zvláštní kapitola 

XX. SFEU „Životní prostředí“, která byla do smlouvy vložena přijetím Jednotného 

evropského aktu v roce 1987 (konkrétně se jednalo o články 174 až 176 – v současnosti 

články 190 - 193). Tato ustanovení neobsahují definici pojmu životního prostředí ani 

toho, co se rozumí ochranou životního prostředí a lze tedy ze znění jednotlivých článků 

pouze dovodit, co je obsahem evropské politiky životního prostředí (tedy ochrana 

člověka, územní plánování, využívání půdy, hospodaření s odpady, vodní hospodářství 

a využívání přírodních zdrojů, zejména energie).8 Další podstatná novelizace SFEU, 

která se dotkla také oblasti ochrany životního prostředí, byla Maastrichtská smlouva 

(Smlouva o založení EU - SEU) z roku 1992. Vnesla do Smlouvy pojem trvale 

udržitelný růst, který byl později pátým akčním programem přeformulován na trvale 

udržitelný rozvoj, doplnila princip předběžné opatrnosti k hlavním zásadám ekologické 

politiky a obecným cílům přidala ještě opatření na mezinárodní úrovni, čelících 

regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí. Amsterdamská smlouva 

z roku 1998 pak posílením podílu Evropského parlamentu na přijímání akčních plánů 

umožnila přijetí 6. Akčního programu, který má již formu právně závazného 

rozhodnutí.  

 

Většina ustanovení evropského práva životního prostředí je obsažena v sekundárních 

pramenech práva (nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení) a jsou to zejména 

směrnice, které upravují proces posuzování vlivů na životní prostředí a které mají 

zásadní dopad na vnitrostátní právní úpravy jednotlivých členských států, včetně České 

republiky. Proto bude v této práci směrnicím, které se vztahují k otázkám procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí, věnován větší prostor. 

 

 

 

 

                                                 
8 Kružíková, E. a kol.: Právo životního prostředí Evropských společenství, Linde Praha, a.s., Praha 2003 
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3.1   Směrnice 85/337/EHS  

  

První směrnicí v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí byla Směrnice Rady 

85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých projektů na životní 

prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzování vlivů na životní prostředí je jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů uplatňování principu prevence, předcházení znečištění 

životního prostředí u zdroje a zohledňování vlivů na životní prostředí v co nejranějším 

stádiu, odvolává se ve své preambuli na první tři akční programy ochrany životního 

prostředí z let 1973, 1977 a 1983, které tyto principy zdůrazňují.  

 

Základním požadavkem této směrnice je identifikovat záměry s možným významným 

vlivem na životní prostředí a v každém jednotlivém případě vhodným způsobem tyto 

vlivy, jak přímé, tak nepřímé, popsat a posoudit. Ve svém článku 3 směrnice stanoví 

oblasti, kterých se posuzování vlivů týká, čímž vlastně nepřímo vymezuje, co se rozumí 

pojmem životního prostředí. Jedná se o člověka, faunu, flóru, půdu, vodu, ovzduší, 

klima, krajinu a jejich vzájemné působení a také hmotné statky a kulturní dědictví. 

Aplikace směrnice se nevztahuje pouze na projekty, které jsou určeny pro účely obrany 

státu, a obsahuje také možnost členského státu ve výjimečných případech rozhodnout, 

že konkrétní projekt nebude posouzen. V takových případech musí členský stát zvážit, 

zda je možné jeho posouzení jiným způsobem, dále rozhodnout, zda jsou získané 

informace vhodné pro veřejnost, a následně ji seznámit s důvody, které vedly k tomuto 

vynětí. Ještě než dojde k vydání povolení pro takový projekt, musí členský stát navíc 

informovat Komisi.  

 

Posuzované projekty jsou pak, na rozdíl od původní americké úpravy, která byla 

nastíněna v předchozí kapitole, rozděleny v Přílohách I a II na ty, u nichž je posuzování 

obligatorní, a na projekty, u nichž je posuzování ponecháno na úvaze členských států. 

Projekty uvedené v Příloze I představují především ekologicky nejrizikovější zařízení 

(jako např. ropné rafinerie, tepelné a jaderné elektrárny nebo velké stavby dopravní 

infrastruktury) a posuzování se u nich provádí vždy, neboť se významné vlivy na 

životní prostředí přepokládají. Projekty obsažené v Příloze II budou naproti tomu 

posuzovány jen za předpokladu, že je u nich významný vliv na životní prostředí 

pravděpodobný. Členské státy pak mohou zvolit buď metodu posuzování případ od 
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případu, nebo stanovit pro určení nutnosti posouzení konkrétních záměrů různá kritéria 

a limity, a to s ohledem na kritéria stanovená v Příloze III. 

 

Směrnice 85/337/EHS stanoví pouze základní prvky a zásady procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí, přičemž podrobnou úpravu ponechává na členských státech (což je 

samozřejmě zcela v souladu s charakterem směrnice, která členské státy zavazuje, 

pouze co do výsledku, kterého má být dosaženo). Směrnice požaduje, aby v případě 

projektů, které musí podléhat posouzení vlivů na životní prostředí, členský stát zajistil, 

že investor9 poskytne vhodnou formou relevantní informace o projektu specifikované 

v Příloze III, mezi něž patří zejména popis projektu, popis předpokládaných opatření 

pro předcházení a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, údaje vhodné 

pro identifikaci a hodnocení hlavních vlivů a netechnické shrnutí uvedených informací 

(které je důležité zvláště z hlediska účasti veřejnosti v procesu). Směrnice v článku 6 

upravuje možnost konzultace příslušného orgánu státní správy k předloženým 

informacím na žádost investora a také povinnost konzultovat dotčené orgány (tedy dle 

směrnice orgány, jichž se pravděpodobně bude projekt týkat vzhledem k jejich 

specifické odpovědnosti za životní prostředí).  Dále je v článku 6 odst. 2 stanoven 

požadavek, aby všechny žádosti o povolení projektu a veškeré informace od investora 

byly zpřístupněny veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dostatek příležitosti vyjádřit 

svůj názor dřív, než bude zahájena vlastní realizace projektu. Je na členských státech, 

aby podrobněji upravily způsob informování a participace veřejnosti, mimo jiné např. 

vymezením tzv. dotčené veřejnosti, určením způsobu a míst pro informování veřejnosti 

nebo stanovením časového limitu pro různá stadia procedury. Směrnice dále v obecné 

rovině upravuje také přeshraniční posuzování vlivů, konkrétně v článku 7, kde je 

stanovena povinnost členský států, v případě, že jsou si vědomy možných významných 

vlivů projektu na životní prostředí jiného státu, či pokud o to jiný stát požádá, včas 

poskytnout informace tomuto státu a současně je zpřístupnit veřejnosti. Konečně 

ohledně samotného konečného rozhodnutí stanoví článek 9 povinnost kompetentnímu 

úřadu informovat dotčenou veřejnost o obsahu daného rozhodnutí a všech podmínkách 

s ním spojených a o důvodech, na nichž se toto rozhodnutí zakládá. 

 

                                                 
9 Dle definice Článku 1: „žadatel o povolení soukromých projektů nebo veřejná organizace, která je 
iniciátorem projektu.“ 
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Směrnice 85/337/EHS, jak je patrné, upravuje posuzování vlivů na životní prostředí 

pouze na úrovni záměrů, ačkoli již její vznik byl doprovázen debatami o tom, zda by 

nebylo vhodnější začít od zaměření se na plány a programy, vzhledem k potřebě 

celokomunitární úrovně ochrany životního prostředí.10 Ovšem procedury pro zpracování 

plánů a projektů byly v dané době považovány za příliš rozdílné v jednotlivých 

členských státech a nebyl ještě zpracován dostatečný metodologický základ. I když 

nelze pominout fakt, že právě zakotvení v legislativě (zejména na evropské úrovni) má 

za následek sjednocování právních úprav v jednotlivých členských státech, a tak i 

vytváření příslušných metodik.11 

 

Posuzování vlivů koncepcí nebylo do této směrnice zahrnuto ani její podstatnou 

novelizací směrnicí 97/11/ES, která implementovala závazky vzniklé podpisem úmluvy 

z Espoo, vnesla do úpravy posílení úlohy screeningu a institutu předběžného návrhu 

rozsahu environmentální zprávy, tedy scopingu, a zejména do značné míry zpřesnila a 

posílila účast veřejnosti na řízení. Vlastní evropské úpravy se tedy strategické 

posuzování dočkalo až přijetím směrnice 2001/42/ES. 

 

 

3.2 Směrnice 2001/42/ES 

 

Normativním textem, který stanoví základní rámcová pravidla procesu posuzování 

strategických dokumentů, je směrnice Rady a Evropského parlamentu 2001/42/ES o 

posuzování vlivů určitých plánů a programů na životní prostředí, která byla přijata 27. 

června 2001. Směrnice vyzdvihuje posuzování vlivů na životní prostředí jako nástroj, 

který je důležitý pro začlenění aspektů životního prostředí do přípravy a přijímání 

některých plánů a programů, které mohou mít závažné vlivy na životní prostředí 

v členských státech, neboť zajišťuje, že se takové vlivy budou brát v úvahu během 

přípravy a před přijetím těchto plánů a programů. Cílem této směrnice je zajistit 

vysokou úroveň ochrany životního prostředí a přispět tak k začlenění úvah o životním 

prostředí do přípravy a přijetí plánů a programů s cílem podporovat udržitelný rozvoj. 

                                                 
10 Sheate W.R., Dagg S., Richardson J., Ascheman R, Palerm J. a Steen U.: Integrating the Environment 
into Strategic Decision-Making Conceptualizing Policy SEA in: European Environmental Law Review 
13/2003, str. 1 – 18 
11 Sheate R.: The EC Directive on Strategic Environmental Assessment – A Much Needed Boost for 
Environmental Integration in: European Environmental Law Review 12/2003, str. 331 - 347 
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Tyto cíle představují propojení směrnice 2001/42/ES s obecnými cíli ochrany životního 

prostředí, jak jsou stanoveny ve Smlouvě o fungování Evropské, zejména jejího článku 

11 12, na který se směrnice ve své preambuli výslovně odvolává. Trvalá udržitelnost 

připravovaných strategických dokumentů by tak měla být základním kritériem pro 

jejich přijetí resp. nepřijetí. Preambule se dále odvolává na 5. akční program o životním 

prostředí a na související mezinárodní úmluvy – Úmluvu o biodiverzitě a Úmluvu o 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států. Preambule stanoví 

požadavek společného procedurálního základu v jednotlivých systémech posuzování 

vlivů na životní prostředí tak, aby přispívaly k dosažení vysoké úrovně jeho ochrany.   

 

S ohledem na procedurální charakter směrnice mají být její požadavky začleněny buď 

do stávajících postupů členských států, nebo zapracovány do postupů zvláště 

vytvořených. Směrnice pamatuje ve svých ustanoveních na skutečnost, že posuzování 

může být prováděno na různých úrovních hierarchie plánů a programů. Z tohoto 

důvodu, aby se předešlo opakovanému posuzování, umožňuje dle ustanovení článku 5 

členským státům přihlédnout při zpracování zprávy o vlivech k tomu, jak lze některé 

aspekty posoudit vhodněji na jiné úrovni, a zároveň umožňuje využít pro její zpracování 

informace o vlivech plánů a programů, které byly získány na jiné úrovni rozhodování. 

 

Předmětem posuzování jsou plány a programy, včetně jejich změn, které připravují 

nebo schvalují orgány na národní, regionální či místní úrovni, nebo které orgán 

připravuje k přijetí v legislativním procesu v parlamentu nebo ve vládě, a které jsou 

vyžadovány zákony, prováděcími předpisy nebo správními předpisy. Směrnice se týká 

také plánů a programů spolufinancovaných Evropskou unií. Co se přímo rozumí plánem 

a programem, směrnice 2001/42/ES nedefinuje (ani neuvádí jakékoli znaky, které by 

plány a programy navzájem určitým způsobem odlišovaly, a zachází s těmito termíny 

stejně). Pro účely rozhodnutí (nebo určení), zda určitý dokument spadá do oblasti 

působnosti směrnice, nebude rozhodující název dokumentu (zda jde o plán, program, 

strategii, koncepci atd.), ale zásadně to, zda splňuje výše uvedené znaky. Podle 

ustanovení článku 3, který stanoví rozsah působnosti směrnice 2001/42/ES, pak mají 

být posuzovány ty plány a programy, které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí. Jde v podstatě o generální klauzuli a tento požadavek se vztahuje na všechny 

                                                 
12 Čl. 11: „Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik 

a činností Společenství uvedených v článku 3, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.“ 
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plány a programy specifikované v dalších odstavcích (konkrétně odst. 2 – 4), ať již jsou 

dle směrnice posuzovány obligatorně či fakultativně. Směrnice totiž rozlišuje, stejně 

jako je tomu v případě posuzování vlivů projektů, které plány a programy podléhají 

posouzení vždy, tedy obligatorní posouzení, a plány a programy, u kterých je provedení 

posouzení vlivů ponecháno na vůli členských států, tedy posouzení fakultativní. 

Obligatorně se dle článku 3 odst. 2 této směrnice musí posoudit plány a programy, které 

se zpracovávají pro zemědělství, lesnictví, rybolov, energetiku, průmysl, dopravu, 

hospodaření s odpady, vodní hospodářství, telekomunikace, turistiku, územní plánování 

nebo pro využití pozemků a které zároveň stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v přílohách I a II směrnice 85/337/EHS, nebo ty, u nichž nutnost posouzení 

vyplývá, s ohledem na možný vliv na území, z článku 6 nebo 7 směrnice 92/43/EHS.13  

 

V případě, že výše definované plány a programy stanoví využití pouze menších oblastí 

na místní úrovni, nebo jde-li o jejich méně závažné změny, vyžadují posouzení vlivů na 

životní prostředí pouze tehdy, jestliže členské státy stanoví, že mohou mít významný 

vliv na životní prostředí. Směrnice ani rámcově neurčuje, co se rozumí pojmem „menší 

oblasti na místní úrovni“ a bude třeba toto v rámci jednotlivých států posoudit případ od 

případu, s ohledem na jejich různorodost. Odst. 4 článku 3 směrnice 2001/42/ES 

rozšiřuje oblast její působnosti také na další plány a programy, které stanoví rámec pro 

budoucí povolení záměrů, ale nejsou zahrnuty do směrnice, pokud členský stát určí, že 

mohou mít významné vlivy na životní prostředí.  

 

Pro případy fakultativního posuzování směrnice v ustanovení článku 3 odst. 5 stanoví 

pravidla pro posouzení toho, zda dané plány a programy uvedené v odstavcích 3 a 4 

mohou mít významné vlivy na životní prostředí. V podstatě jde o tři možné přístupy, a 

to buď přezkoumáváním jednotlivých případů ad hoc, nebo určením typů plánů a 

programů, na které se bude posuzování aplikovat či kombinací uvedených přístupů. Ať 

již je zvolena jakákoli z možných variant, je třeba během této procedury, která má 

povahu předběžného screeningu, postupovat podle kritérií uvedených v příloze II 

směrnice 2001/42/ES.  

 

                                                 
13 Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. 
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Plány a programy, které jsou vyňaty z působnosti směrnice, stanoví odstavce 8 a 9 

článku 3. Jedná se o plány a programy určené výhradně pro účely obrany státu nebo 

civilní obrany, finanční a rozpočtové plány a také plány a programy spolufinancované 

v běžných příslušných obdobích ze strukturálních fondů a Evropského zemědělského 

poradního a záručního fondu dle příslušných nařízení Rady. 

 

Pokud je tedy přistoupeno k posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu ustanovení 

článku 3 odst. 1, je třeba jej dle požadavku směrnice provést již během přípravy plánu 

nebo programu a před jeho přijetím nebo předáním do legislativního procesu. Ohledně 

načasování je zde patrný důraz na to, aby samotný posudek mohl ovlivnit nejlépe již 

samotné přípravné práce na návrhu. Ve fázi, kdy je program či plán již dokončen, stává 

se posudek jeho možných vlivů spíše informativním dokumentem, ovšem bez možnosti 

reálně ovlivnit skutečné dopady na životní prostředí, což je pak samozřejmě zcela proti 

smyslu a účelu samotného institutu posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Ustanovení článku 5 směrnice 2001/42/ES upravuje zprávu o vlivech na životní 

prostředí, která je součástí dokumentace. Jejím základním úkolem je určit, popsat a 

zhodnotit pravděpodobné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z provádění 

plánu nebo programu, včetně možných alternativních řešení. Zpráva má obsahovat 

údaje, které mohou být rozumně vyžadovány, s uvážením stávajícího poznání a metod 

posuzování, obsahu a úrovně plánu nebo programu, jeho postavení v rozhodovacím 

procesu, a rozsah, ve kterém lze některé aspekty vhodněji posuzovat na jiných úrovních, 

aby se předešlo opakovanému posuzování. Konkrétní informace, které je za tímto 

účelem třeba poskytnout, jsou uvedeny v příloze I směrnice.  Je vhodné na tomto místě 

zmínit, že směrnice nerozlišuje mezi návrhem plánu či programu samotného a jeho 

možnými alternativami. Z toho vyplývá, že i pro uvedená alternativní řešení musí být 

vypracována stejně detailní posouzení. 

 

Kompletní dokumentace, tedy návrh plánu nebo programu a zpráva o vlivech na životní 

prostředí, má být zpřístupněna dotčeným orgánům a veřejnosti, a to takovým způsobem, 

aby se v přiměřené lhůtě k návrhu a připojené zprávě mohly vyjádřit, a to před jeho 

přijetím nebo předložením v legislativním procesu. Dotčenými orgány mají být dle odst. 

3 článku 6 směrnice orgány, které je třeba konzultovat vzhledem k jejich specifické 

působnosti v oblasti životního prostředí a které budou pravděpodobně z tohoto titulu 
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vlivem provádění plánů a programů na životní prostředí dotčeny. Veřejností se pak 

rozumí dle článku 2 písm. d) směrnice jedna a více fyzických či právnických osob a 

jejich sdružení, organizace nebo skupiny. Pojem veřejnosti je zde tedy vymezen velice 

široce a členský stát je pak ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 4 povinen vymezit 

veřejnost oprávněnou se vyjádřit, která bude zahrnovat veřejnost dotčenou  nebo 

pravděpodobně dotčenou rozhodováním a veřejnost, která má zájem na tomto 

rozhodování. Směrnice do tohoto výčtu velmi progresivně zařadila také příslušné 

nevládní organizace, které mají za cíl ochranu životního prostředí, a jiné dotčené 

organizace. Tyto výše uvedené subjekty, dotčené orgány a dotčená veřejnost, pak mají 

právo vyjádřit svůj názor na návrh plánu či programu a připojenou zprávu o životním 

prostředí a jejich názor pak musí být při rozhodování vzat v úvahu. Směrnice zmocňuje 

členské státy, aby upravily podrobnosti týkající se konzultace s dotčenými orgány a 

účasti veřejnosti. 

 

Ze znění článku 8 směrnice 2001/42/ES je zřejmé, že obdobně jako v případě 

projektového posuzování nejsou výsledky posuzování plánů či programů, včetně 

vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti, pro závěrečné přijaté rozhodnutí závazné14. 

Tyto skutečnosti musí být pouze vzaty v úvahu při přípravě plánu či programu před jeho 

přijetím či předložením v legislativním procesu. Dotčené orgány a veřejnost musí být 

informovány o přijatém plánu nebo programu a dále o tom, jak do něj byly včleněny 

aspekty ochrany životního prostředí, jak do něj byla promítnuta zpráva o životním 

prostředí a vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti. V poskytované informaci musí být 

dále uvedeny důvody pro zvolenou variantu plánu nebo programu a údaje o opatřeních 

přijatých v souvislosti s monitoringem. Monitoring je upraven v článku 10 směrnice 

2001/42/ES a představuje konečnou fázi procesu posuzování. Členské státy mají dle 

tohoto ustanovení povinnost sledovat významné vlivy na životní prostředí způsobené 

prováděním přijatých plánů a programů, aby byly včas identifikovány nepříznivé vlivy 

a aby mohla být přijata opatření k jejich nápravě.  

 

Pro úplnost je vhodné ještě uvést, že směrnice upravuje také přeshraniční posuzování 

vlivů plánů a programů. Úprava je obsažena v článku 7 směrnice, je v podstatě totožná 

s obdobným ustanovením směrnice 85/337/EHS a rozšiřuje v souladu s Úmluvou 

                                                 
14 Srov. Kružíková E., a kol., op. cit, str. 60 
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z Espoo (a jejím protokolem) působnost mezinárodní spolupráce i na strategické 

posuzování.  

 

 

3.3   Směrnice 92/43/EHS a Směrnice 2003/35/ES 

 

V následujících dvou bodech bych chtěl stručně zmínit také dvě významné evropské 

směrnice, které s problematikou posuzování vlivů na životní prostředí velmi úzce 

souvisí a mají na národní úpravy tohoto institutu výrazný dopad. Jde o směrnici 

92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a směrnici 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a 

programů týkajících se životního prostředí. 

 

3.3.1 Směrnice 92/43/EHS 

 

Tato směrnice především zřídila síť zvláštních chráněných území „NATURA 2000“, 

kterou tvoří území s přirozenými stanovišti druhů určených dle příloh I a II této 

směrnice a ptačí oblasti dle směrnice 79/409/ES o ochraně volně žijících ptáků. Členské 

státy mají na základě této směrnice povinnost navrhnout seznam těchto vybraných 

území a provést opatření k zajištění jejich přísné ochrany. Z hlediska posuzování vlivů 

na životní prostředí stanoví směrnice požadavky na opatření a režim v těchto územích, 

zejména pokud jde o sledování kvality životního prostředí a sledování vlivů plánů a 

projektů na tato území. Posuzování vlivů plánů a projektů souvisejících s těmito 

chráněnými územími má proto zvláštní režim. 

 

Plány a projekty, které jsou spojené s chráněným územím, nebo s určitou lokalitou 

přímo nesouvisí nebo nejsou pro péči o ní nezbytné, avšak budou mít pravděpodobně na 

danou lokalitu významný vliv, je možné schválit pouze za předpokladu, že nedojde 

k nepříznivému ovlivnění celistvosti tohoto území nebo na základě výjimky z důvodu 

převažujícího veřejného zájmu. Tedy přesněji, pokud je stanovisko k plánu či 

konkrétnímu projektu negativní a zároveň neexistuje alternativní řešení, jsou členské 

státy oprávněny plán či projekt realizovat pouze ze závažných důvodů převažujícího 

veřejného zájmu včetně důvodů ekonomických nebo sociálních a za současného přijetí 
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kompenzačních opatření. Je zde patrné, že stanovisko k posouzení vlivů na životní 

prostředí má v režimu této směrnice (na rozdíl od výše rozebraných úprav) v podstatně 

závazný charakter, a nelze jej tedy pouze vzít v úvahu při závěrečném rozhodování. 

V souvislosti s touto směrnicí je ještě důležité zmínit skutečnost, že jejím přijetím bylo 

v evropském právu poprvé zakotveno také strategické posuzování, i když pouze ve 

vztahu k těmto zvláště chráněným územím.  

 

 

3.3.2 Směrnice 2003/35/ES 

 

Pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně, je pro účely strategického 

posuzování vlivů na životní prostředí nejdůležitějším dokumentem směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání 

některých plánů a programů týkajících se životního prostředí. Jak napovídá již samotný 

její název, má tato směrnice především pomoci splnění závazků z Aarhuské úmluvy, 

která jako jeden z cílů stanoví zaručení práva veřejnosti na účast při rozhodování o 

specifických činnostech.  

 

Dle ustanovení článku 2 odst. 2 písm. a) této směrnice mají členské státy povinnost 

zajistit, aby veřejnost byla informována o všech návrzích plánů nebo programů, jakož i 

jejich změn, a to buď formou veřejného oznámení nebo jinými vhodnými prostředky. 

Veřejnost má být informována také o svém právu účastnit se na rozhodování a 

v souvislosti s tím také o příslušném orgánu, kterému je možné adresovat připomínky a 

návrhy. Toto právo veřejnosti má být zajištěno ještě před přijetím vlastního rozhodnutí, 

a to dostatečně, aby byly ještě otevřené možnosti proces ovlivnit. Dále má veřejnost mít 

právo na to, aby k jejím návrhům a připomínkám bylo přihlíženo při přijímání 

rozhodnutí a příslušný orgán má v tomto směru povinnost vyvinout přiměřené úsilí 

k informování veřejnosti o přijatých rozhodnutích a o důvodech a úvahách, na nichž je 

rozhodnutí založeno, jakož i o připomínkách a návrzích vzešlých z účasti veřejnosti 

v procesu.  
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4. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

Za minulého režimu, tedy do počátku 90. let, nebyla obecně ochraně životního prostředí 

věnována zvláštní pozornost. V době, kdy byl v řadě zemí zaváděn institut posuzování 

vlivů na životní prostředí, v České republice existovala pouze velmi obecná ustanovení 

ve stavebním zákoně z roku 1976, která ovšem měla z praktického hlediska při realizaci 

staveb nulový dopad. Ke změně mohlo dojít až na přelomu 80. a 90. let, kdy se 

v důsledku společensko-politických změn začala věnovat zvýšená pozornost také 

otázkám ochrany životního prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že necitlivé 

znečišťování životního prostředí za komunistického režimu „zařadilo naši republiku 

mezi nejznečištěnější státy v Evropě, a že jeho stav ohrožoval zdraví a životy lidí, byly 

zákony na ochranu životního prostředí přijímány relativně příznivě.“15 Součástí 

probíhajících legislativních změn bylo také zakotvení institutu posuzování vlivů na 

životní prostředí, včetně přeshraničního posuzování, a to v ustanoveních § 20 až 26 

federálního zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

 

Zákon č. 17/1992 Sb. 

 

Zákon o životním prostředí je klasickým rámcovým předpisem, který vymezuje 

základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 

právnických a fyzických osob při ochraně životního prostředí a využívání přírodních 

zdrojů. Jeho federální povaha předpokládala, že podrobná úprava bude provedena 

vlastními předpisy obou republik. V ustanovení § 17 stanoví jako jeden ze základních 

principů princip prevence, neboť každý je dle tohoto zákona povinen předcházet 

znečišťování nebo poškozování životního prostředí, a to přímo u zdroje, a 

minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. V odst. 2 tohoto 

ustanovení je pak přímo zakotvena povinnost každého, kdo užívá území nebo přírodní 

zdroje, projektuje, provádí nebo odstraňuje stavby, takové činnosti provádět po 

zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí. Obecná pravidla procesu posuzování vlivů 

byla obsažena v ustanoveních § 20 až 26 tohoto zákona, kde byla stanovena povinnost 
                                                 
15 Kružíková , E.: Posuzování vlivů na životní prostředí jako indikátor vyspělosti společnosti. 3. Nika, 

2001, roč. 22, č. 2, str. 19 
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příslušných státních orgánů projednat záměry činností s dotčenými orgány, s dotčenými 

obcemi a s veřejností. Konkrétní příslušné státní orgány měly být určeny národními 

zákonnými úpravami. Zákon č. 17/1992 Sb. obsahoval přílohu č. 1, která obsahovala 

seznam posuzovaných činností, a přílohu č. 2, která stanovila způsob provádění 

hodnocení vlivů. Výše uvedená ustanovení, včetně příloh, byla zrušena ke dni nabytí 

účinnosti zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a to ke dni 1. ledna 2002. 

Podrobná úprava vyžadovaná tímto zákonem byla v České republice provedena 

zákonem České národní rady č. 244/1992 Sb. 

 

Zákon č. 244/1992 Sb. 

 

Zákon České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

nabyl účinnosti 1. července 1992 a poté, co jej do svého právního řádu přejala k 1. lednu 

1993 nově vzniklá Česká republika, platil až do 31. prosince 2001. K tomuto datu byla 

část tohoto zákona, která se věnovala posuzování vlivů záměrů nahrazena současnou 

úpravou v zákoně č. 100/2001 Sb. Přestože součástí vládního návrhu nového zákona 

bylo i strategické posuzování, nakonec bylo vypuštěno a část třetí zákona č. 244/1992 

Sb., která pojednávala o posuzování vlivů koncepcí, zůstala v platnosti. Současně došlo 

i ke změně názvu zákona č. 244/1992 Sb. na „zákon o posuzování vlivů rozvojových 

koncepcí a programů na životní prostředí.“  Tento poněkud roztříštěný stav, kdy 

posuzování vlivů záměrů a koncepcí bylo upraveno odděleně v různých právních 

předpisech, trval až do května roku 2004. 

 

Úprava zákona č. 244/1992 Sb. se vztahovala prakticky výlučně na úpravu posuzování 

vlivů záměrů. Zákon zavedl konstrukci, podle níž proces EIA není součástí 

povolovacího řízení, ale samostatným procesem, který probíhá před zahájením 

povolovacího řízení a není správním řízením podle správního řádu. Příslušný úřad 

provádějící posuzování (dle zákona č. 244/1992 Sb. Ministerstvo životního prostředí a 

okresní, resp. krajské úřady) je odlišný od povolujícího správního úřadu. Tuto 

konstrukci převzala i platná právní úprava, i když v současnosti doznala částečné změny 

v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona (možnosti sloučení postupů dle 

stavebního zákona s postupy posuzování vlivů). Zákonu č. 244/1992 Sb. byla po dobu 

jeho platnosti vytýkána řada nedostatků, zejména to, že neznal zjišťovací řízení a 
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všechny záměry uvedené taxativně v příloze č. 1 a 2 podléhaly celému procesu 

posuzování, bez možnosti stanovení potřeby posouzení u konkrétního záměru a 

stanovení obsahu a rozsahu posuzování. Výhrady vůči této úpravě byly na místě také 

vzhledem k možnostem účasti veřejnosti v procesu posuzování. Veřejnost se mohla do 

procesu zapojit až po zveřejnění dokumentace (bez možnosti ovlivnit její obsah), která 

se navíc mohla podstatně měnit i poté, co se k ní veřejnost vyjádřila, a to na základě 

žádosti o doplnění od zpracovatele posudku, aniž se veřejnost o této změně musela 

dozvědět.  

 

Posuzování vlivů koncepcí bylo upraveno v ustanovení § 14 a vztahovalo se pouze na 

koncepce předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy, na 

územně plánovací dokumentaci a směrný vodohospodářský plán. „Přes takto omezenou 

věcnou působnost se jednalo o právní úpravu, která byla velmi progresivní i v kontextu 

tehdejších členských zemí EU.“16 Zákon stanovil například náležitosti dokumentace, 

která musela být součástí návrhu koncepce, povinnosti týkající se zveřejnění koncepce, 

a také požadavek, podle kterého nemohla být koncepce projednána a schválena bez 

stanoviska Ministerstva životního prostředí.  

 

K přípravě nové právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí bylo přistoupeno 

v souvislosti se sbližováním českého právního řádu s komunitárními předpisy před 

předpokládaným vstupem České republiky do Evropské unie. Věcný záměr zákona byl 

schválen vládou v roce 1999, poté v lednu roku 2000 předložen Poslanecké sněmovně a 

definitivně schválen v únoru roku 2001.  Celý proces přijímání trval déle než rok, 

zejména vzhledem k pozměňovacím návrhům, kterými došlo například ke 

zmiňovanému vypuštění posuzování vlivů koncepcí z návrhu zákona. 

 

Zákon č. 100/2001 Sb. 

 

Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. nabyl účinnosti dne 

1. ledna 2002. Do současnosti byl pětkrát novelizován. Nejvýznamnější novelizací byla 

bezesporu novela provedená zákonem č. 93/2004 Sb., která přinesla několik zásadních 

změn, a to právě zejména v oblasti posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. 

                                                 
16 Cit. dle: Dvořák, L: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, 1. vydání, ARCH, 

Praha 2005, str. 10 
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Z důvodové zprávy je patrné, že potřeba takovéto novelizace vycházela z nedostatečné 

úpravy strategického posuzování v českém právním řádu, především z nedostatečného 

souladu se směrnicí 2001/42/ES. Touto novelou byl zrušen zákon č. 244/1992 Sb. a 

úprava posuzování vlivů záměrů i koncepcí opět spojena v jednom právním předpise 

(konkrétně byl do zákona č. 100/2001 Sb. vložen Díl 3 „Posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí“ a přílohy 7 až 9). Dále došlo i ke změnám v rozsahu předmětu 

posuzování. Bylo již naznačeno, že podle původní úpravy zákona č. 244/1992 Sb. se 

posuzovaly pouze koncepce předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů 

státní správy, územně plánovací dokumentace a směrný vodohospodářský plán. Jednou 

z nejvýznamnějších změn oproti předchozí úpravě bylo rozšíření posuzování koncepcí z 

celostátní také na krajskou a v některých případech i obecní úroveň. Zákon zavádí navíc 

další oblasti, v nichž se budou posuzovat koncepce z hlediska jejich možného vlivu na 

životní prostředí (např. telekomunikace, rybářství, regionální rozvoj aj.), zavádí jasná 

procesní pravidla a požadavky na obsah dokumentace (je vhodné zmínit zvláště 

požadavek, aby vyhodnocení vlivů tvořilo nedílnou součást koncepce) a v neposlední 

řadě zavádí i do strategického posuzování zjišťovací řízení.  

 

Jak bylo uvedeno výše, zákon č. 100/2001 Sb. byl novelizován do současnosti ještě 

několikrát. Pro příklad je možno uvést novelu č. 163/2006 Sb., která reagovala na 

potřebu urychlené transpozice směrnice 2003/35/ES, neboť bylo v souvislosti 

s nesplněním včasné transpozice zahájeno s Českou republikou řízení o porušení 

Smlouvy podle čl. 226 SES. Dále byl České republice Evropskou komisí vytýkán 

nesoulad zákona se směrnicí 85/337/EHS ohledně způsobu aplikace tzv. prahových 

hodnot, kterými se v rozporu se směrnicí z procesu posuzování automaticky vylučovaly 

záměry, které se nacházely pod těmito prahovými hodnotami. Toto rozšíření předmětu 

zákona i na tzv. podlimitní záměry pak bylo částečně korigováno novelizací provedenou 

zákonem č. 186/2006 Sb. 

 

Z poslední doby je pak zejména významná novela č. 436/2009 Sb., která dává možnost 

dotčeným obcím, občanským sdružením nebo i společnostem, jejichž předmětem 

činnosti je ochrana životního prostředí, obrátit se žalobou na správní soud, pokud byl 

z jejich pohledu porušen zákon při řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podmínkou této žalobní legitimace je, že v předcházejícím řízení zaslaly řádně písemné 
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vyjádření k projednávané dokumentaci či posudku. Žaloby nemají mít ze zákona 

odkladný účinek. 

 

 

5. ANALÝZA PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 

KONCEPCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

5.1 Předmět posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

 

Zákon č. 100/2001 Sb. upravuje dle ustanovení § 1 posuzování vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických a právnických osob, správních úřadů a 

územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Odkazuje zde na 

právo EU (tedy zejména směrnici Rady 85/337/EHS, směrnici Rady 97/11/ES a 

směrnici Rady 2001/42/ES). Jedná se o normu, která obsahuje úpravu hmotněprávní i 

procesní. Předmětem posuzování jsou v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž 

provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Vzhledem k zaměření práce na 

strategické posuzování je vhodné věnovat pozornost samotnému pojmu „koncepce“, tak 

jak jej vnímá česká právní úprava. Pojem koncepce je v podstatě analogický k plánům a 

programům, o kterých hovoří směrnice 2001/42/ES, a byl do platného zákona převzat z 

předchozí právní úpravy. Koncepce obecně označuje rámcový, komplexní dokument, 

který je určen pro delší následující období. V českém právním řádu ovšem zahrnuje více 

než plány a programy, jde též například o politiky a strategie, jak je patrné i z definice 

obsažené v § 3 zákona č. 100/2001 Sb.17 Je nutné zdůraznit, že označení dokumentu 

není rozhodující a pokud splňují ostatní v zákoně uváděné podmínky, mohou být 

nazvány i jinak. Podstatné je, že jde o strategické dokumenty spojené s rozhodovací 

činností veřejné správy, a to i v případě, že je zpracování koncepce zadáno soukromému 

subjektu. Jsou to tedy orgány veřejné správy, které rozhodují o jejich zpracování a 

následně je schvalují nebo v určitých případech předkládají ke schválení vládě. Dalším 

významným rysem koncepcí posuzovaných podle tohoto zákona je jejich právní 

závaznost, resp. závaznost jejich částí.  

 

                                                 
17 Koncepcí se zde rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem 
veřejné správy a následně orgánem schvalované nebo ke schválení předkládané. 
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Předmětem posuzování jsou koncepce, jejichž provedení by mohlo mít, stejně jako je 

tomu u projektů posuzovaných v rámci procesu EIA, závažný vliv na životní 

prostředí18. Možnost významného vlivu na životní prostředí je základním kritériem pro 

vymezení okruhu koncepcí, jež podléhají posuzování, přičemž, jak uvidíme dále, u 

některých koncepcí se tento možný významný vliv předpokládá, kdežto u některých je 

zjišťování možných vlivů otázkou tzv. screeningu. Základní okruh koncepcí 

podléhajících posuzování představují koncepce, které stanoví rámec pro budoucí 

povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 (tedy záměrů podléhajících projektovému 

posuzování v rámci řízení EIA) zpracovávané v zákonem stanovených oblastech (např. 

zemědělství, lesní hospodářství, energetika, průmysl, doprava, územní plánování atd.). 

Tyto tvoří první okruh koncepcí, které za předpokladu, že jsou zpracovávány pro území 

více jak jedné obce, podléhají posuzování vždy (tedy tzv. obligatorní posuzování). Toto 

vymezení ovšem nemusí být ve všech případech zcela bezproblémové, neboť ne 

všechny koncepce výslovně uvádí záměry, které budou na jejich základě realizovány. 

Pro přesnější určení rámce pro budoucí povolení záměrů lze vycházet z Implementační 

příručky ke směrnici 2001/42/ES, vydané Evropskou komisí, podle níž budou 

posuzovány rovněž koncepce obsahující určitá kritéria a podmínky, která budou mít 

vztah k rozhodování ohledně povolení daného záměru správním úřadem. V tomto 

smyslu může např. koncepce stanovit podmínky, které musí v povolovacím řízení 

žadatel o příslušné povolení splnit, aby mu mohlo být povolení uděleno, nebo se může 

jednat o omezení ohledně určitých typů rozvojových činností, které mají být 

povolovány v dané oblasti, resp. území vymezeném koncepcí.19 

 

Tento základní okruh posuzovaných koncepcí doplňují koncepce, u nichž nutnost 

posuzování vyplývá ze zvláštního právního předpisu (za platné právní úpravy se jedná o 

koncepce podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a 

koncepce spolufinancované z fondů Evropské unie. U těchto dvou typů není dána 

podmínka rámce pro budoucí povolování záměrů, ani nemusí být zpracovávány 

v zákonem stanovených oblastech, ale podléhají obligatornímu posouzení, pokud je 

dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce. 

                                                 
18 Konkrétně dle § 2 zákona č. 100/2001 Sb. se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní 

prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, ovzduší, 
klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti. 

19 Dvořák, L., op. cit., str. 47 
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Fakultativnímu posuzování pak podléhají koncepce, které se dotýkají územního obvodu 

jedné obce a změny koncepcí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. To znamená, 

že výsledkem tohoto, dalo by se říci předběžného řízení, jenž má povahu screeningu, je, 

zda koncepce nebo změna bude vůbec posuzována. V případě těchto „místních“ 

koncepcí a změn koncepcí je tedy možné, že posuzování nebude vůbec požadováno, a 

to i v případě, že se jedná o koncepce stanovící rámec pro budoucí povolení záměrů. V 

takovém případě je jistě vhodné přihlédnout ke skutečnosti, zda a nakolik je rámec pro 

budoucí povolování záměrů dostatečně upraven v koncepcích vyššího řádu, ať již 

krajských nebo celostátních, aby zbytečně nedocházelo k duplicitnímu posuzování. 

 

Negativně je předmět posuzování vymezen v § 10a odst. 2 zákon č. 100/2001 Sb., a to 

stejně, jako v příslušných ustanoveních směrnice 2001/42/ES, které byly popsány 

v předchozí kapitole. Výjimka z povinnosti posuzování je stanovena pro koncepce 

sloužící výhradně pro účely obrany státu, koncepce zpracovávané pro případy 

mimořádných událostí a finanční a rozpočtové koncepce.  

 

Z výše uvedeného je patrné, že vymezení koncepcí, které podléhají posuzování vlivů na 

životní prostředí, není zcela bezproblémové. Na rozdíl od záměrů, u kterých je toto 

vymezení obsaženo v příloze č. 1 stanovící konkrétní seznam záměrů, které mají být 

posuzovány, v případě koncepcí zákon takový výčet neobsahuje, a je proto nutné 

vymezení koncepcí podléhajících posuzování dovodit z definice pojmu v § 3 písm. b) 

zákona č. 100/2001 Sb. a podle ustanovení § 10a odst. 1. 

 

 

5.2   Způsob posuzování vlivů koncepcí 

 

Posuzování vlivů koncepce by mělo probíhat současně s její tvorbou, a ačkoli posouzení 

provedené až na konci procesu přípravy koncepce není vyloučeno, je souběžná práce na 

tvorbě koncepce a současně její vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí 

nejlepším předpokladem pro maximální efektivitu procesu SEA, naplnění jeho účelu a 

v neposlední řadě také větší možností pro zapojení veřejnosti do procesu tvorby 

posuzovaných koncepcí. Můžeme říci, že jde o tři souběžně jdoucí postupy, kterými 

jsou příprava koncepce, posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a zapojení 
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veřejnosti do procesu SEA, jejichž propojení je žádoucí a vede k optimálním výsledkům 

celého procesu.20 

 

Standardní obsah každé koncepce, který odráží proces jejího zpracování, je obvykle 

popis současného stavu a vývoje, analytická část (SWOT analýza apod.), konkrétní cíle, 

priority a vize, implementační plán, monitoring a finanční plán. Abychom si mohli 

učinit konkrétnější obraz o obsahu těchto strategických dokumentů, je vhodné se blíže 

zabývat jednotlivými uvedenými částmi struktury koncepce. 

 

V první řadě jsou v připravované koncepci uváděny informace o současném stavu a 

vývoji oblasti, pro kterou je dokument zpracováván, včetně klíčových problémů. 

Součástí by měl být i popis stavu a vývoje životního prostředí v daném území. 

Analytická část navazuje na popis současného stavu a vývoje a fakticky z něj vychází, 

zejména z popisu klíčových problémů, u nichž by měla uvést příčiny. Tzv. SWOT 

analýza (Strong+Weak+Opportunities+Threats) je klíčovou metodou, která, jak 

napovídá anglická zkratka, popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. 

Popisované silné a slabé stránky se vztahují k danému území, resp. oblasti, kdežto 

příležitosti a ohrožení jsou brány jako vnější faktory. Cílem této analýzy je, 

zjednodušeně řečeno, posilovat silné a odstraňovat slabé stránky, využít příležitostí a 

předcházet hrozbám.21 SWOT analýza popisuje problémy, které budou řešeny ve 

strategické části dokumentu. Strategická část zahrnuje především dlouhodobé cíle a 

vize, dále konkrétní cíle pro dané plánovací období a priority zájmu pro dosažení těchto 

cílů, opatření pro realizaci stanovených priorit a návrh implementačního plánu 

zajišťování navrhovaných opatření. Důležitou částí každé koncepce je pak návrh 

monitoringu dosahování dílčích cílů, priorit a realizace navrhovaných opatření.  

Součástí bývá také finanční plán, který popisuje finanční zajištění realizace jednotlivých 

opatření. 

 

Samotný proces posuzování vlivů koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení 

předpokládaných přímých i nepřímých vlivů, a to jak pro případ jejího provedení, tak i 

neprovedení (tzv. nulová varianta), a to pro celé období předpokládané realizace 

                                                 
20 Srov. např.: Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, vydalo Ministerstvo životního 

prostředí, Edice PLANETA, Praha 2004 
 
21 Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, op. cit., str. 11 
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koncepce. Pro účely tohoto zhodnocení je rozhodující stav životního prostředí 

v dotčeném území v době podání oznámení o zpracování koncepce (tzv. referenční 

stav).  

 

Aby bylo zajištěno, v souladu s evropskou úpravou, že nebude docházet 

k opakovanému posuzování, je možné při posuzování koncepce využít údaje z jiného 

posuzování, odpovídají-li údajům podle zákona č. 100/2001 Sb. (pro uvedený postup se 

užívá výraz tiering). V zákoně není obligatorně stanovena povinnost řešit koncepci ve 

více variantách (ačkoli je takové řešení nanejvýš vhodné - ovšem můžeme si klást 

otázku, nakolik by byl takový zákonný požadavek proveditelný ve všech případech u 

všech druhů koncepcí), ale je nutné provést posouzení pro všechny varianty, pokud jsou 

předloženy.  

 

Podle metodiky Ministerstva životního prostředí existuje obecně několik přístupů a 

metod vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Prvním z nich je Přístup hodnocení 

plnění cílů ochrany životního prostředí, který se zaměřuje na tzv. referenční cíle 

ochrany navrhované zpracovatelem posouzení SEA na základě cílů ochrany životního 

prostředí stanovených ve strategických dokumentech (např. Státní politika životního 

prostředí ČR, Program ochrany přírody a krajiny ČR, strategické dokumenty Evropské 

unie), legislativě a na základě trendů vývoje ochrany životního prostředí. Druhým je 

Přístup hodnocení specifických vlivů na životní prostředí, při němž se uplatňují různé 

metody, např. a) Metoda variantních scénářů, které zahrnují hlediska ochrany životního 

prostředí, zdraví a udržitelného rozvoje, a umožňují sestavit např. nehorší možný scénář 

a optimální scénář, nebo b) Metoda multikriteriální analýzy, která předpokládá 

zpracování charakteristik, volbu kritérií a stanovení jejich relevantnosti, teoretický 

rozbor rozhodování, výpočet priorit a uspořádání pořadí variant. Tato poslední 

naznačená metoda, i dle jejího stručného popisu i dle vyjádření Ministerstva životního 

prostředí, je poměrně složitá, její výsledky se obtížně komunikují s veřejností, ovšem 

může zaručovat velkou míru objektivity. Pro svou relativní jednoduchost a 

srozumitelnost (i směrem k veřejnosti) se jeví jako vhodná shora uvedená metoda 

referenčních cílů, která umožňuje i jednodušší kontrolu příslušným úřadem. 

 

Specifickým druhem koncepcí jsou pak koncepce připravované podle nového 

stavebního zákona (tedy zákona č. 183/2006 Sb.), konkrétně politika územního rozvoje 
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a územně plánovací dokumentace. Podrobná úprava těchto koncepcí, postupu jejich 

přípravy a projednávání je obsažená primárně ve stavebním zákoně (který je v tomto 

ohledu lex specialis k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí) a úprava zákona 

č. 100/2001 Sb. je pro ně pouze subsidiární. Posuzování vlivů politiky územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace je obsaženo v samostatné části této práce. 

 

 

5.3  Proces posuzování vlivů koncepcí 

 

5.3.1  Předběžné projednání 

 

Podle společných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. je fakticky prvním krokem celého 

procesu posuzování vlivů předběžné projednání, neboť pokud k němu dojde, odehrává 

se ještě před samotným podáním oznámení. Tento institut se ze zákona uplatní jak u 

záměrů, tak u koncepcí a jeho význam spočívá v tom, že pokud o to oznamovatel 

záměru, resp. předkladatel koncepce požádá, jsou příslušný úřad a dotčené správní 

úřady povinny s ním projednat navrhovaný záměr či koncepci, poskytnout informace o 

životním prostředí podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 123/1998 Sb.) a 

případně doporučit předběžné projednání dalšími dotčenými úřady, územními 

samosprávnými celky a případně dalšími subjekty (kterými mohou být např. nevládní 

organizace, resp. občanská sdružení, která působí v oblasti ochrany životního prostředí 

na daném území).22 

  

Institut předběžného projednání, ačkoli je podle Hlavy III zákona č. 100/2001 Sb. 

společný pro posuzování záměrů i koncepcí, se ovšem v praxi týká téměř výhradně 

záměrů, neboť v jejich případě je předkládá investor, tedy soukromá osoba. Naproti 

tomu u koncepcí je předkladatelem vždy orgán veřejné správy, proto se předpokládá, že 

nebude takového předběžného projednání třeba, a v praxi se nevyužívá.23 

 

 

 

 

                                                 
22  Dvořák, L., op. cit., str. 82 
23  Hradec, V.: Lexikon práva životního prostředí, 1. vydání, Eurolex, Praha 2005.  
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5.3.2   Oznámení koncepce 

 

Předložením oznámení koncepce příslušnému úřadu24 ve smyslu § 10c zákona č. 

100/2001 Sb. začíná vlastní proces posuzování. Předložit oznámení je povinen subjekt 

(v případě koncepcí správní úřad), který předkládá podnět ke zpracování koncepce 

(„předkladatel“), a to v listinné a v elektronické podobě. Z důvodu efektivity procesu 

posuzování by mělo být oznámení koncepce předloženo ve fázi, kdy je teprve dán 

podnět k jejímu zpracování, a tak to předpokládá i zákon.25 Ovšem dle některých názorů 

zákon blíže nespecifikuje, ve které fázi zpracování koncepce je nutné oznámení 

předložit. V souladu s evropskou úpravou by posouzení mělo probíhat současně 

s přípravou koncepce, ovšem v praxi se lze setkat se dvěma extrémy, a to jak s 

předložením oznámení v okamžiku, kdy je návrh koncepce kompletně připraven, tak s 

předložením na počátku zpracování koncepce. První přístup sice umožňuje podrobně 

specifikovat vlivy koncepce na životní prostředí již při jejím oznámení, ovšem přináší 

s sebou nebezpečí minimalizace dopadu procesu posuzování na předkládanou koncepci. 

Druhý přístup je jistě žádoucí z hlediska souběžnosti procesů posuzování a zpracování 

koncepce, ovšem může vést k nepříliš efektivnímu zjišťovacímu řízení, neboť v této fázi 

není často k dispozici dostatek informací a údajů a značná část připomínek pak směřuje 

k oznámení samotnému, nikoli k předpokládanému obsahu a rozsahu posouzení.26 

 

Náležitosti oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Patří mezi 

ně zejména údaje o předkladateli, o dotčeném území, údaje o koncepci a její 

předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v tomto území. Splňuje-li 

oznámení uvedené náležitosti, zašle příslušný úřad do 10 dnů jeho kopii k vyjádření 

dotčeným správním úřadům27 a dotčeným územním samosprávným celkům28 a zajistí 

zveřejnění oznámení na internetu a informací o něm podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. 

                                                 
24  Dle § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb. se příslušným úřadem rozumí Ministerstvo životního prostředí 

nebo orgán kraje v přenesené působnosti, pro jehož správní obvod je zpracovávána koncepce. 
25  Srov.: Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, 1. vydání, ARCH, 

Praha 2005, str. 52 
26 Smutný, M.; Svobodová, J.; Hrnčířová, J.; Rimmel, V.; Fidlerová, J.: SEA – co přinesla změna 

legislativy?, EIA – IPPC – SEA, 2006 č. 3, vydalo Ministerstvo životního prostředí 
27 Dle § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb. se dotčeným správním úřadem rozumí úřad, který hájí zájmy 

chráněné zvláštními právními předpisy, a jehož územně správní obvod alespoň z části tvoří dotčené 
území, a Česká inspekce životního prostředí. 

28 Dle § 3 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. se dotčeným územně samosprávným celkem rozumí územní 
samosprávný celek, jehož správní území tvoří alespoň z části dotčené území. 
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Předkladatel koncepce může již v této fázi požádat o zpracování oznámení zpracovatele 

SEA (tedy autorizovanou osobu podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) Ačkoli nejde ze 

zákona o povinnost, je vhodné s touto osobou spolupracovat, protože tím mohou být 

odstraněny případné nedostatky a zpřesněny formulace ve zpracovávaném oznámení. 

Předkladatel tak může předejít situaci, kdy mu bude oznámení pro nedostatky vráceno 

příslušným úřadem.  

 

Jak již bylo opakovaně zdůrazněno v předchozích kapitolách, jak mezinárodní, tak 

evropská úprava vyžadují, aby již v co nejranějším stadiu přípravy koncepce bylo 

umožněno zapojení veřejnosti. Z tohoto důvodu zákon č. 100/2001 Sb. v ustanovení § 

10 odst. 3 stanoví, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce 

příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. Již v této fázi mají 

vyjádření veřejnosti svou relevanci, a to zejména z toho důvodu, že jsou jedním 

z podkladů pro provádění následného zjišťovacího řízení. Pro otevření možnosti 

veřejnosti participovat na procesu již v této jeho rané fázi, je zákonem stanovena 

povinnost zveřejnění oznámení, a to trojím způsobem ve smyslu § 16 tohoto zákona, 

tedy na úředních deskách, na internetu, a ještě jedním v dotčeném území obvyklým 

způsobem (např. v místním tisku, rozhlase apod.) 

 

 

5.3.3   Zjišťovací řízení 

 

Další fází, která následuje po oznámení koncepce, je zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení 

u koncepcí přinesla až novela provedená zákonem č. 93/2004 Sb. Podoba zjišťovacího 

řízení je v zásadě dvojí, a to v závislosti na tom, zda jde o koncepce posuzované 

obligatorně, tedy koncepce ve smyslu § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo zda-li se jedná o koncepce, u nichž je posuzování fakultativní, tedy koncepce dle § 

10 odst. 1 písm. b) a c). V případě obligatorně posuzovaných koncepcí se jejich 

významný vliv předpokládá, zjišťovací řízení zde neřeší, zda bude koncepce 

posuzována, či ne, neboť tyto koncepce jsou posuzovány vždy v celém procesu SEA. 

Účelem zjišťovacího řízení u tohoto typu koncepcí je upřesnit obsah a rozsah 

vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a má tedy podobu tzv. 

scopingu. U koncepcí, resp. změn koncepcí, fakultativně posuzovaných je nejprve nutné 

stanovit, zda budou vůbec předmětem posuzování, provádí se tzv. screening. Na jeho 
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základě je pak stanoveno, že koncepce buď nebude předmětem posuzování podle 

zákona č. 100/2001 Sb., přičemž za této situace je nutné uvést důvody, pro které není 

posuzování požadováno29, nebo je stanoveno, že koncepce podléhá posouzení. Ve 

druhém z uvedených případů, je-li stanovena nutnost posouzení předmětné koncepce, 

tím ovšem zjišťovací řízení nekončí. Po screeningu v takovém případě, stejně jako tomu 

je u obligatorně posuzovaných koncepcí, musí následovat určení obsahu a rozsahu 

vyhodnocení, provádí se scoping. V těchto případech se tak uplatní obě formy 

zjišťovacího řízení.  

 

Zjišťovací řízení provádí příslušný úřad (tedy Ministerstvo životního prostředí nebo 

krajský úřad) na základě předloženého oznámení, přičemž musí vzít v úvahu také 

vyjádření k němu zaslaná. V této fázi první možnost participace veřejnosti na procesu 

není ovšem u koncepcí, na rozdíl od záměrů, podrobněji upravena. Vyjádření 

k oznámení koncepce jsou podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb. sice jedním z podkladů 

zjišťovacího řízení, ale dále není stanoveno, jak s nimi má být nakládáno. Naopak 

úprava posuzování vlivů záměrů obsahuje v § 7 povinnost v závěru zjišťovacího řízení 

uvést souhrnné vypořádání všech připomínek obsažených ve vyjádřeních. U koncepcí 

příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení tuto povinnost výslovně stanovenu ze 

zákona nemá, ovšem jedná se nepochybně o prvek žádoucí. Závěr zjišťovacího řízení 

může stanovit zpracování v úvahu přicházejících variant (nejedná se ze zákona o 

povinnost řešit koncepci ve variantách) a navrhnout procesní postup posouzení. 

Navržený průběh posuzování a stanovení konání veřejného projednání není pro 

předkladatele závazný (jedná se dle dikce zákona o návrh), ovšem je užitečné, pokud 

závěr obsahuje doporučení k zapojení veřejnosti (např. ve kterých krocích zpracování 

koncepce a posouzení konat setkání s veřejností, zveřejňování informací o přípravě 

koncepce atd.) a návrh procesního postupu, tato doporučení následovat.  

 

V rámci zjišťovacího řízení se také zkoumá, zda koncepce nemůže ovlivnit životní 

prostředí i za hranicemi České republiky. Pokud k takovému ovlivnění může dojít, 

předá se další postup přeshraničního posouzení do působnosti Ministerstva životního 

prostředí.  

                                                 
29 Jde např. o časté případy koncepcí zpracovávaných na úrovni obcí. U těchto, dalo by se říci rozsahem 

malých koncepcí, je ve vysoké míře posouzení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení, jak vyplývá i 
z údajů Informačního systému SEA (www.cenia.cz). 
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Po skončení zjišťovacího řízení zašle příslušný úřad písemný závěr neprodleně 

předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům 

a zároveň jej zveřejní v režimu § 16 (tedy na internetu, na úředních deskách atd.) 

 

 

5.3.4  Průběh posuzování  

 

Vlastní zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vyplývá ze závěrů 

předchozího zjišťovacího řízení a jeho účelem je zejména charakterizovat návrh 

koncepce z hlediska možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Průběh 

posouzení nebyl v předchozí právní úpravě nijak blíže specifikován a základní 

povinnosti předkladatele a posuzovatele v procesu posouzení stanovil až zákon 

č.100/2001 Sb. Na základě tohoto zákona musí být takové vyhodnocení zpracováno 

osobou k tomu oprávněnou dle ustanovení § 19, tedy nezávislým posuzovatelem, který 

je držitelem autorizace.30 Předkladatel koncepce je povinen osobu oprávněnou ke 

zpracování vyhodnocení zajistit do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení. 

V praxi se objevují názory, že tato povinnost předkladatele je problematická, neboť 

poměrně dosti krátká lhůta, v případech kdy je oznámení zpracováno předkladatelem, 

může vytvářet časový tlak na případná výběrová řízení na osobu posuzovatele. Přitom 

dostatek času na přípravu kvalitních podmínek pro výběrové řízení na výběr 

posuzovatele lze považovat za jeden z prvních předpokladů kvalitního posouzení.31 

Poté, co dojde k zajištění osoby posuzovatele, je předkladatel koncepce povinen 

informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu. 

V této fázi zřetelně vystupuje do popředí trojstranný vztah mezi posuzovatelem, který je 

odpovědný za zpracování vyhodnocení, zpracovatelem koncepce a jejím 

předkladatelem, který zadává zpracování koncepce zpracovateli na základě smlouvy. 

Zákon konkrétní povinnosti v rámci těchto vztahů neurčuje, ale stanoví obecně 

povinnost předkladatele spolupracovat s posuzovatelem při zpracování vyhodnocení a 

předávat mu vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu koncepce. Vzhledem 

                                                 
30 Autorizaci dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. uděluje (a také odnímá) Ministerstvo životního protsředí po 

dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, a to na dobu 5 let. 
31 Smutný, M.; Svobodová, J.; Hrnčířová, J.; Rimmel, V.; Fidlerová, J.: SEA – co přinesla změna 

legislativy?, EIA – IPPC – SEA, 2006 č. 3, vydalo Ministerstvo životního prostředí 
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k obecnějšímu charakteru úpravy vztahu a povinností těchto subjektů, je vhodné 

definovat tento vztah již na počátku procesu (v praxi se hovoří o vytvoření tzv. SEA 

týmu), což může pomoci v předcházení pozdějším konfliktům např. v rámci předávání 

připomínek, podkladových materiálů apod.  

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se důrazu na účast veřejnosti v procesu posuzování (a 

participaci veřejnosti na rozhodování vůbec), je vhodné již v této fázi procesu uvažovat 

o uspořádání úvodního semináře pro veřejnost. Ačkoli se nejedná o zákonem 

stanovenou povinnost (zákon v § 10e stanoví pouze povinnost příslušného úřadu 

zveřejnit na internetu informaci o zajištění posuzovatele), lze tímto způsobem 

předběžně získat podněty k návrhu zadání koncepce, rozsahu posouzení i případně 

k dalšímu průběhu samotného zapojení veřejnosti. 

 

Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem 

na zákonné náležitosti vyhodnocení posuzovatel (osoba oprávněná ke zpracování 

vyhodnocení podle § 19) provádí jednotlivé postupové kroky: nejprve posuzuje kvalitu 

analýzy stavu a vývoje území či odvětví (tzv. analytickou část), stanoví pro potřeby 

vyhodnocení strategické cíle ochrany životního prostředí, posuzuje navrhovaná opatření 

a aktivity a nakonec navržený systém pro implementaci a monitoring. Při posouzení 

kvality analýzy z hlediska životního prostředí se posuzovatel zaměřuje na analýzu stavu 

a vývoje území či odvětví s ohledem na ekologickou stabilitu dotčeného území a hlavní 

výhledové problémy životního prostředí. Hodnotí také výstižnost popisu silných a 

slabých stránek (viz SWOT analýza v kapitole 5.2) s ohledem na jiné koncepce, které 

jsou pro dané území zpracované nebo v dané době zpracovávané. Posuzovatel dále 

posuzuje míru zohlednění cílů ochrany životního prostředí a limity využívání území 

v návrhu koncepce a následně hodnotí navrhovaná opatření nebo aktivity z hlediska 

jejich souladu s cíli ochrany životního prostředí. Současně posuzuje navrhované 

nástroje k realizaci těchto opatření a aktivit. Návrh postupu implementace koncepce, 

monitoringu a sledování její realizace posuzovatel hodnotí zejména z hlediska 

navrhovaného způsobu sledování reálných vlivů koncepce na životní prostředí a 

udržitelný rozvoj a hodnotí také navržený způsob zveřejňování pravidelných zpráv o 

výsledcích tohoto sledování. Z pohledu veřejnosti je také nezbytné, aby vyhodnocení 
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bylo i pro laickou veřejnost srozumitelné a proto musí obsahovat shrnutí netechnického 

charakteru.32  

 

Požadované náležitosti vyhodnocení vlivů jsou tedy zákonem stanoveny poměrně 

podrobně a obsáhle. Zejména v porovnání s předchozí právní úpravou, kde se jednalo 

v podstatě o výčet vlivů na obyvatelstvo a jednotlivé složky a funkce ekosystému, 

doznala úprava značných změn – změnila se struktura jednotlivých kapitol a především 

se zvětšil objem požadovaných informací a dat. Zvětšil se také rozsah zapojení 

veřejnosti. Přesto některé prameny nepovažují požadovaný obsah vyhodnocení za 

ideální a vidí nedostatky zejména v tom, že neodpovídá zcela charakteru a účelu SEA. 

Struktura je nadměrně složitá a rozsáhlá, některé kapitoly se významově překrývají, což 

často vede k uvádění údajů bez informační hodnoty a vazby na posuzovanou koncepci. 

Obsah vyhodnocení navíc nezohledňuje jeden z důležitých výstupů SEA, a to změny 

v samotné koncepci, kterých bylo dosaženo v rámci posouzení – tedy jeho reálný dopad 

na předkládanou koncepci.33 Je pravdou, že například při pohledu na body 7 a 10 

přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. (bod 7: Plánovaná opatření pro předcházení, 

snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů…; bod 10: Popis 

plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů…) by 

bylo pravděpodobně vhodné uvažovat o jejich sloučení.  

 

Výsledky tohoto posouzení předá posuzovatel zpracovateli koncepce, včetně 

doporučení, která, nejsou-li zpracovatelem zohledněna v návrhu dokumentu, jsou 

popsána v celkovém vyhodnocení, tzv. SEA dokumentaci, a tvoří podkladové informace 

pro další postup pro předkladatele koncepce i schvalující orgán. 

 

Obdobně jako tomu bylo u předběžného projednání, je posuzovatel oprávněn požadovat 

při své činnosti informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u předkladatele, 

příslušného úřadu, dotčených úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ty 

jsou povinny mu informace v potřebném rozsahu poskytnout. Rozdíl oproti 

předběžnému projednání spočívá v tom, že oprávněn požadovat informace je 

posuzovatel, a překladatel je naopak subjektem povinným. V této fázi jsou povinny 

                                                 
32  Dvořák, L., op. cit., str. 57 
33 Smutný, M.; Svobodová, J.; Hrnčířová, J.; Rimmel, V.; Fidlerová, J.: op. cit., str. 7 
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poskytovat nezbytné informace také dotčené územní samosprávné celky. V rámci 

procesu hodnocení například musí posuzovatel získat informace o již schválených 

koncepcích, popřípadě o koncepcích, jejichž schválení a realizace se teprve připravují. 

Význam tohoto institutu, resp. rozšíření zákonné povinnosti poskytovat informace i na 

dotčené územní samosprávné celky, lze spatřovat také v tom, že dokumenty vytvářené 

na místní úrovni (na rozdíl od celostátních a krajských) jsou dostupné na městských a 

obecních úřadech, ale ne vždy v elektronické podobě.  

 

 

5.3.5 Návrh koncepce a jeho veřejné pojednání 

 

Podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb. je povinností předkladatele celý návrh koncepce, 

včetně vyhodnocení vlivů zpracovaného posuzovatelem, předložit příslušnému úřadu, a 

to jak v listinné, tak v elektronické podobě. Pokud návrh koncepce obsahuje všechny 

náležitosti, příslušný úřad jej zveřejní na internetu a zašle k vyjádření dotčeným 

správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům do 10 dnů od předložení 

návrhu. Současně je příslušný úřad povinen zajistit zveřejnění informace o návrhu 

koncepce podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. Pokud návrh nemá předepsané náležitosti, 

vrátí jej příslušný úřad předkladateli k doplnění.  

 

Zatímco zveřejnění návrhu koncepce zajišťuje příslušný úřad, zajistit konání veřejného 

projednání návrhu je povinen předkladatel. Je vhodné na tomto místě uvést, že podle 

předchozí právní úpravy (podle zákona č. 244/1992 Sb.) zveřejnění návrhu bylo také 

povinností předkladatele, i když pouze „vhodným způsobem a po dohodě 

s Ministerstvem životního prostředí“.  Na rozdíl od posuzování vlivů záměrů je veřejné 

projednání návrhu koncepce ze zákona obligatorní, pokud se v závěru zjišťovacího 

řízení stanoví, že bude koncepce posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb. v celém 

procesu posuzování. Již v § 10d, který upravuje zjišťovací řízení, je stanoveno, že 

příslušný úřad navrhne průběh posuzování včetně konání veřejného projednání (jak bylo 

uvedeno výše, jedná se pouze o návrh, který není pro předkladatele závazný). Zákon č. 

100/2001 Sb. obsahuje úpravu veřejného projednání v § 17 v rámci společných 

ustanovení – tedy části zákona, která se vztahuje na posuzování vlivů záměrů i 

koncepcí. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že veřejné projednání u koncepcí nezajišťuje 

příslušný úřad, ale předkladatel, nevztahuje se na posuzování vlivů koncepcí tato 
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společná úprava, s výjimkou posledního odstavce § 17, který vylučuje z veřejného 

projednání skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy. Průběh veřejného 

projednání návrhu koncepce upravuje § 10f v odstavcích 3 až 6.  Předkladatel koncepce 

je dle příslušných ustanovení povinen zajisti konání veřejného projednání a zveřejnit 

informace o místě a času jeho konání na své úřední desce, na internetu a ještě jedním 

v dotčeném území obvyklým způsobem a informovat o tom příslušný úřad. Veřejné 

projednání je vázáno na předložení návrhu, neboť je možné jej konat nejdříve 30 dnů 

ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Tento institut je mimořádně 

důležitý z hlediska účasti široké veřejnosti, neboť (slovy zákona) „každý“ může zaslat 

své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu. Zejména je nutné 

zdůraznit, že pro podání připomínek není vyhrazena pouze lhůta 5 dnů ode dne konání 

veřejného projednání, ale také po celou dobu, která veřejnému projednání návrhu 

koncepce předchází, a to ode dne jeho zveřejnění. V případě, že konání veřejného 

projednání je stanoveno ihned po uplynutí 30 dnů od předložení návrhu (což není 

pravidlem, a doba, do které by muselo být veřejné projednání konáno, naopak zákonem 

stanovena není), je minimální časový prostor 25 dní. Do 5 dnů ode dne konání 

veřejného projednání je také předkladatel povinen zaslat příslušnému úřadu zápis 

z veřejného projednání. 

 

Podle zákona č. 100/2001 Sb. je nezbytné, aby se v případě koncepcí konalo minimálně 

jedno veřejné projednání. Ze samotné dikce zákona tedy vyplývá, že mimo zákonem 

stanovené veřejné projednání, které upravuje výše uvedené ustanovení § 10f, je možné 

konání dalších veřejných projednání. Obecně se v praxi doporučuje konání dvou 

veřejných projednání, prvního například ve fázi, kdy je zpracována alespoň analýza 

koncepce. Zde se může veřejnost seznámit s tím, že je nějaká koncepce zpracovávána a 

s určitými jejími podklady.34 Jedná se v daném případě spíše o setkání, které může mít 

podobu workshopu. Naopak při oficiálním veřejném projednání je předložena finální 

verze koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Je dobré zaměřit se na 

načasování a zveřejnění návrhu, které se v důležitém ohledu liší od předchozí právní 

úpravy. Podle zákona č. 100/2001 Sb. je zveřejňována z pohledu překladatele konečná 

podoba koncepce, na kterou již nemají vliv případné úpravy. Ty závisí na znění 

                                                 
34    Viz např.: Posuzování vlivů na životní prostředí v projektových záměrech a strategických koncepcích 

– EIA, SEA – sborník z konferencí, kolektiv autorů, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 
Praha 2004 
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stanoviska příslušného úřadu, který může požadovat změny dokumentu před jeho 

předložením ke schválení. Podle zákona č. 244/1992 Sb. byl předkladatel povinen 

příslušnému úřadu zaslat návrh koncepce zpracovaný již s přihlédnutím k případným 

připomínkám veřejnosti. Bylo tedy možné zveřejnit a získat připomínky k návrhu 

koncepce ještě před jeho předložením příslušnému úřadu, což mohlo umožnit úpravy 

posuzovaného dokumentu ještě v průběhu procesu SEA. „Současné uspořádání klade 

důraz na práci a výstup příslušného úřadu, který je místem pro adresování připomínek 

k návrhu koncepce a záleží na jeho odborných kvalitách, jakým způsobem je zohlední 

v návrhu stanoviska – tj. zda bude požadovat změny v návrhu koncepce před jejím 

předložením ke schválení. Zároveň je při tomto načasování legitimní snaha 

předkladatele, aby připomínky a veřejné projednání měly na hodnocenou koncepci 

minimální dopad – vzhledem k tomu, že se projednává z pohledu předkladatele již 

hotový dokument.“ 35  

 

Vzhledem k veřejnosti je důležitým prvkem zajištění srozumitelnosti projednávaného 

návrhu i pro laickou veřejnost. Dokumentace, jak bylo uvedeno, musí obsahovat 

netechnické shrnutí a jejím zpracovatelům je doporučeno vysvětlit veřejnosti způsob její 

přípravy a postup orientace v dokumentu. Tato doporučení vychází již z Aarhuské 

úmluvy, a zvláště v případě koncepcí je povinností státu jako odborníka pomáhat 

laikům – občanům. V tomto ohledu je zejména při vypořádávání připomínek veřejnosti 

třeba postupovat v souladu s principy dobré správy, jak judikoval i Nejvyšší správní 

soud v rozsudku ze dne 11. září 2008, č.j. 1 As 302008-49. „Adresáti veřejných 

subjektivních práv a povinností v oblasti veřejné správy jsou v převážné většině právní 

laici, na nichž nelze vyžadovat, aby své žádosti formulovali zcela pregnantně a 

pojmenovávali věci přesnými zákonnými termíny.“36 Totéž platí i pro odborné termíny a 

znalosti laické veřejnosti v oblasti technické a jiné, vyžadující vyšší míru odbornosti. 

Autor této práce se domnívá, že je nezbytné, aby veřejné projednání nebylo vnímáno 

předkladatelem jako nutné zlo a veřejnost v procesu jako nadbytečný prvek, který by 

vzhledem ke své (ve většně případů) nedostatečné odbornosti měl mít na proces 

posuzování vlivů a celý proces přípravy a schvalování koncepce minimální vliv. Takové 

vnímání veřejnosti v procesu by mělo za následek faktické odstavení veřejnosti 

                                                 
35   Smutný, M.; Svobodová, J.; Hrnčířová, J.; Rimmel, V.; Fidlerová, J. op. cit., str. 5 
 
36     Zdroj: www.nssoud.cz  
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z partcipace na procesu, což by bylo zcela v rozporu se zásadami, na kterých stojí 

Aarhuská úmluva. Účast veřejnosti v procesu a dobrá komunikace ze strany příslušných 

orgánů, ve které hraje institut veřejného projednání významnou roli, by měly vést 

k pojmenování mnohdy zcela protichůdných zájmů předkladatele, ochrany životního 

prostředí a dotčené veřejnosti, a přispět k jejich co možná nejpřijatelnějšímu řešení. 

 

5.3.6 Stanovisko k návrhu koncepce a její schválení 

 

Předkladatel koncepce předá návrh koncepce s vyhodnocením SEA příslušnému úřadu. 

Ten je povinen k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví vydat stanovisko do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání. 

Stanovisko příslušného úřadu k návrhu koncepce je posledním krokem v procesu 

posuzování vlivů koncepce a je vydáváno na základě všech předchozích dokumentů, 

tedy návrhu koncepce (především jeho vyhodnocení), vyjádření k němu podaných a 

zápisu z veřejného projednání. Zákon pak specifikuje možnosti příslušného úřadu 

z hlediska formulace stanoviska, které může být nesouhlasné, nebo souhlasné, které 

může obsahovat návrh na doplnění koncepce, návrh kompenzačních opatření a opatření 

ke sledování vlivů koncepce (tzv. monitoring). Tyto návrhy jsou ovšem pouze 

fakultativní a stanovisko je obsahovat nemusí. Konkrétní obsahové náležitosti 

stanoviska k návrhu koncepce zákon č. 100/2001 Sb. nestanoví, lze však analogicky 

aplikovat přílohu č. 6, která stanoví náležitosti stanoviska k posouzení vlivů záměru.37 

Příslušný úřad ve stanovisku vyhodnotí také postup zpracování koncepce a procesu 

vyhodnocení vlivů této koncepce zejména z hlediska zohlednění požadavků na ochranu 

životního prostředí do přípravy koncepce a zajištění účasti veřejnosti. Po vydání je 

stanovisko zasláno příslušným úřadem předkladateli, dotčeným správním úřadům a 

územním samosprávným celkům. Současně musí být stanovisko příslušného úřadu, 

návrh koncepce a SEA dokumentace zveřejněny.  

 

Bez stanoviska příslušného úřadu není možné koncepci schválit. Stanovisko je tedy 

podle současné právní úpravy procesně závazné. Schvalující orgán je pak povinen 

zohlednit požadavky ze stanoviska vyplývající, ovšem může rozhodnout tak, že nebude 

připomínky a podmínky uplatněné ve stanovisku akceptovat, popřípadě jen zčásti. 

                                                 
37   Dvořák, L., op. cit., str. 61 
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Takové rozhodnutí je schvalující orgán povinen odůvodnit a toto odůvodnění zveřejnit. 

Z uvedeného vyplývá, že stanovisko příslušného úřadu k návrhu koncepce není pro 

další řízení věcně závazné a je svou povahou „pouze“ objektivním odborným 

podkladem pro schválení dané koncepce. Nesouhlasné stanovisko tedy není samo o 

sobě důvodem pro neschválení. Zatímco podle zákona č. 244/1992 Sb. nebylo možné 

bez stanoviska návrh koncepce vůbec projednat, za současné právní úpravy „je možné 

se setkat s postupem předkladatele, který předloží koncepci k projednání schvalujícímu 

orgánu bez stanoviska.“38 V takovém případě musí schvalující orgán vyčkat vydání 

stanoviska, aby nedošlo k porušení zákona č. 100/2001 Sb.  

 

5.3.7 Sledování vlivů koncepce (tzv. monitoring) 

 

Po schválení koncepce je předkladatel povinen podle ustanovení § 10h zákona č. 

100/2001 Sb. zajistit sledování a rozbor jejích vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví, tj. monitoring. Pokud zjistí, že provádění koncepce má negativní vlivy, které 

nebyly předvídány při její přípravě, resp. jejím SEA vyhodnocováním, musí přijmout 

náležitá opatření k jejich odvrácení či alespoň zmírnění a zároveň o tom informovat 

příslušný úřad. V takových případech je předkladatel současně povinen rozhodnout o 

změně koncepce.  

 

Na monitoringu se podílejí také dotčené správní úřady, které v rámci své působnosti 

dané zvláštními právními předpisy sledují vlivy schválené koncepce na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Pokud zjistí závažné negativní vlivy, které nelze ve spolupráci se 

schvalujícím orgánem odvrátit či zmírnit, mohou podat podnět ke změně koncepce.  

 

Zákon č. 100/2001 Sb. konkrétní způsob provádění monitoringu nespecifikuje a 

neuvádí, které vlivy a jakým způsobem sledovat, ani jakým způsobem výsledky 

monitoringu zveřejňovat. V jistém smyslu zde tedy chybí kontrolní mechanismy a 

záleží na tom, do jaké míry konkrétně a podrobně obsahuje již samotný návrh koncepce 

indikátory, podle nichž se sleduje dosažení dílčích cílů a opatření. Monitoring definuje i 

prostředky, kterými bude vývoj indikátorů sledován a mechanismy pro případnou 

                                                 
38  Smutný, M.; Svobodová, J.; Hrnčířová, J.; Rimmel, V.; Fidlerová, J., op. cit., str. 5 
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úpravu koncepce v případě negativních vlivů39, ovšem samotný zákon mechanismy 

zajišťující kontrolu a sledování, včetně zohlednění podmínek daných ve stanovisku, 

v průběhu implementace koncepce neobsahuje.  

 

 

6.   POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ A NOVÝ STAVEBNÍ 

ZÁKON 

 

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový zákon o územním plánování a stavebním řádu  

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento zákon zavedl ve srovnání s předchozí právní 

úpravou novou klasifikaci nástrojů územního plánování, které je velmi úzce spojeno 

s problematikou posuzování vlivů na životní prostředí. Podle evropské úpravy, zejména 

směrnice 2001/42/ES, se posuzování vlivů na životní prostředí provádí i u plánů a 

programů v oblasti územního plánování. Stavební zákon ve své podrobné úpravě 

procesu pořizování územně plánovací dokumentace, stejně jako zákon č. 100/2001 Sb., 

transponuje požadavky této směrnice v oblasti územního plánování do českého 

právního řádu.  

 

Územní plánování je velmi důležitým strategickým nástrojem, a to z mnoha hledisek. 

Určuje předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, má vytvářet vyvážený 

vztah mezi hospodářským rozvojem, ochranou životního prostředí, zajišťovat rozvoj 

sociálního potenciálu území a má řešit účelné využití a prostorové uspořádání území. Je 

patrné, že pořizování koncepcí týkajících se územního plánování je velmi důležité a 

koncepce podle stavebního zákona jsou zřejmě nejvýznamnějšími koncepcemi vůbec. 

Při jejich pořizování se stýká stavební zákon se zákonem č. 100/2001 Sb., neboť úpravu 

stavebního zákona doplňuje zvláštní ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, které se vztahuje výlučně na posuzování vlivů politiky územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Oddělená úprava 

pramení zejména ze skutečnosti, že obsah a struktura, ale také závaznost územně 

plánovací dokumentace se značně liší od ostatních koncepcí.  

 

                                                 
39   Dvořák, L., op. cit., str. 62 
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6.1  Posuzování vlivu návrhu politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace 

 

Nový stavební zákon, jak bylo uvedeno výše, zavádí novou klasifikaci nástrojů 

územního plánování, které se dělí na nástroje koncepční a nástroje realizační. 

Koncepčními nástroji, kterými se zabývá tato práce, jsou podle nového stavebního 

zákona územně plánovací podklady, politika územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace. Územně plánovací podklady, které tvoří územně analytické podklady a 

územní studie, jsou již podle svého samotného označení podkladovými materiály pro 

následné pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. 

Stavební zákon vychází zejména ze směrnice 2001/42/ES, jejíž požadavky, mimo jiné, 

transponuje do českého právního řádu.40  S ohledem na význam pojmů „plány a 

programy“ dle této směrnice jsou relevantními nástroji z pohledu posuzování vlivů 

koncepcí na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. politika územního rozvoje 

jako celostátní dokument, který schvaluje vláda, a dále z územně plánovací 

dokumentace zásady územního rozvoje na úrovni krajů a územní plány obcí. Tyto 

nástroje územního plánování jsou podřaditelné pod pojem koncepce ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb. Do územně plánovací dokumentace spadá ještě regulační plán, který 

stanoví podrobné podmínky pro využití jednotlivých pozemků, pro umístění staveb atd. 

Ačkoli je regulační plán řazen mezi koncepční nástroje územního plánování, 

v zastavěném území a ve schváleném rozsahu nahrazuje územní rozhodnutí pro plochy 

vymezené v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu a plní tak v tomto 

ohledu funkci realizačního nástroje. Dle § 72 stavebního zákona lze pořizování 

regulačního plánu spojit s postupy při posuzování vlivů záměrů (konkrétně záměrů dle 

přílohy č. 1 sloupce B) zákona č. 100/2001 Sb., v případě, že příslušným úřadem je 

krajský úřad. Z tohoto důvodu není regulační plán posuzován jako koncepce ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb.  

 

Posouzení vlivů na životní prostředí je od účinnosti nového stavebního zákona součástí  

tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, kterým se dle § 19 odst. 2 zákona  

č. 183/2006 Sb. rozumí „vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 

                                                 
40   Zákon 183/2006 Sb. dále transponuje také požadavky směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně 

žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin. 
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rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území.“ Náležitosti posouzení vlivů těchto dokumentů na životní prostředí stanoví 

příloha ke stavebnímu zákonu. Z hlediska procesu SEA je důležité, že platný stavební 

zákon přesněji specifikuje správní a věcnou působnost dotčených správních úřadů a ve 

vztahu k územnímu plánování jim ukládá vydávat, dá se říci „pouze“, stanoviska, která 

nejsou samostatným správním rozhodnutím. Stanoviska jsou podle § 4 odst. 2 

stavebního zákona závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro územně 

plánovací dokumentaci a mohou proto obsahovat podmínky pro vydání těchto 

dokumentů. Toto stanovisko, které vydává Ministerstvo životního prostředí nebo orgán 

kraje či obce v přenesené působnosti, je samostatně předkládáno orgánu, který příslušný 

dokument schvaluje.  

 

Je nutné dále upozornit na významný posun v zákonné úpravě. Podle starého stavebního 

zákona č. 50/1976 Sb. neměl např. vlastník pozemku dotčeného územním plánem 

žádnou možnost odvolání či jiného opravného prostředku, ani způsob, jakým dosáhnout 

jeho přezkoumání ve správním soudnictví. Na tuto skutečnost například opakovaně 

upozorňoval veřejný ochránce práv.41 S účinností nového stavebního zákona se územně 

plánovací dokumentace (územní plány, zásady územního rozvoje a také regulační plán) 

vydává ve formě opatření obecné povahy, tedy správního aktu sui generis, které není ani 

standardním správním rozhodnutím, ani obecným právním předpisem. Podle důvodové 

zprávy bylo zvoleno toto řešení ve snaze účinně chránit vlastnická práva vlastníků 

přímo dotčených při schvalování a vydávání územně plánovací dokumentace kraje a 

obce. Opatření obecné povahy jsou přezkoumatelná, a to na základě žaloby 

k Nejvyššímu správnímu soudu. Právní ochrana vlastníků tedy závisí především na 

přístupu Nejvyššího správního soudu. Z posledního vývoje judikatury se možnost 

veřejnosti napadnout úspěšně žalobou, resp. podat návrh na zrušení opatření obecné 

povahy, jeví jako ne zcela jednoznačná a v mnoha směrech omezená. Příkladem může 

být výrok Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 25. 6. 2008, č.j. 5 Ao 3/2008-

27, kterým návrh na zrušení opatření obecné povahy odmítl s tím, že zástupce 

veřejnosti, ani osoby, které v řízení o vydání územně plánovací dokumentace 

zastupoval, nejsou následně aktivně legitimovány domáhat se zrušení této ÚPD jakožto 

                                                 
41   Např. Veřejný ochránce práv: Co změnil nový stavební zákon, 2007, zdroj www.epravo.cz  
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opatření obecné povahy dle § 101a soudního řádu správního. Navíc je nutné zdůraznit, 

že Nejvyšším správním soudem bude v případě přípustné žaloby přezkoumávána pouze 

zákonnost procesu vedeného krajem nebo obcí, nikoli však věcná stránka řešení. Jako 

velká slabina, kterou s sebou přináší forma opatření obecné povahy, je také slabší 

postavení veřejnosti při uplatňování věcných námitek proti návrhu koncepce následně 

vydávané jako opatření obecné povahy. „Proti rozhodnutí o námitce směřující proti 

návrhu opatření obecné povahy nelze podat odvolání podle § 172 odst. 5 správního řádu 

a stavební zákon nepřipouští územně plánovací dokumentaci změnit rozhodnutím 

v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 správního řádu, je otázka, zda a do jaké míry 

bude uplatňování námitek účinné, nebude-li jim pořizovatel dokumentace ochoten 

vyhovět.“42  

 

V procesu SEA je s  ohledem na cíle o rozsah dotčeného území obligatorně posuzována 

politika územního rozvoje, která je pořizována pro území celého státu a je přímo ze 

zákona právně závazná pro následné pořizování a vydávání zásad územního rozvoje a 

územních plánů, ale také regulačních plánů a vlastní rozhodování v územním řízení. 

Vždy jsou posuzovány také zásady územního rozvoje. V případě obou těchto 

dokumentů stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA stanovisko), 

které je součástí vyhodnocení vlivů podle stavebního zákona, vydává Ministerstvo 

životního prostředí. Zvláště v případě politiky územního rozvoje je stanovisko podstatné 

zejména ve vztahu k oblastem soustavy NATURA 2000, tedy ptačím oblastem a 

evropsky významným lokalitám. Dopadala-li by některá část politiky negativně na tato 

území, může být politika schválena jedině za předpokladu, že neexistuje šetrnější 

alternativní řešení, a byl-li zároveň prokázán převažující veřejný zájem na takovém 

řešení. Současně musí být přijata kompenzační opatření. 

 

Odlišná je situace v případě územních plánů obcí. V souladu se směrnicí 2001/42/ES je 

jak stavební zákon, tak zákon č. 100/2001 Sb. považují za plány a programy, které 

stanovují využití menších oblastí na místní úrovni, a posouzení je u nich dle směrnice 

vyžadováno pouze tehdy, pokud členské státy stanoví, že mohou mít významné vlivy na 

životní prostředí. Podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. orgán kraje, který je při 

pořizování územního plánu obce podle stavebního zákona dotčeným orgánem, stanoví 

                                                 
42   Cit. dle: Stejskal, V.: Od 1. ledna vstoupí v účinnost nová stavební legislativa, České právo životního 

prostředí 2/2006 (18), Praha 2006, str. 18 
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na základě kritérií obsažených v příloze č. 8 tohoto zákona, zda bude zpracováno 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí. U územních plánů obcí probíhá obdobně jako u 

koncepcí fakultativně posuzovaných tzv. screening. Orgán kraje pak také v případě 

zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude v přenesené působnosti vydávat 

stanovisko – vzhledem k tomu, že se jedná o výkon přenesené působnosti, bude tímto 

orgánem krajský úřad. Podle § 10i odst. 3 Ministerstvo životního prostředí a orgán kraje 

jako dotčené orgány stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí včetně možných variant. Stanovení obsahu a rozsahu vyhodnocení, tedy tzv. 

scoping, bude probíhat i u nástrojů územního plánování posuzovaných obligatorně. 

Zpracovat vlastní vyhodnocení vlivů na životní prostředí mohou pouze držitelé 

autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle § 19 zákona č. 

100/2001 Sb.  

 

 

6.2  Účast veřejnosti v územním plánování  

 

Ačkoli se proces územního plánování nekryje zcela s procesem posuzování vlivů na 

životní prostředí, je zpracování SEA dokumentace od účinnosti nového stavebního 

zákona s procesem územního plánování výrazně propojeno. Již bylo řečeno, že nástroje 

územního plánování jsou ve svém důsledku, svým rozsahem a závazností 

nejvýznamnějšími koncepcemi ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Z tohoto pohledu je 

také mimořádně důležitá efektivní účast veřejnost v procesu vytváření, hodnocení a 

schvalování těchto dokumentů.  

 

6.2.1 Politika územního rozvoje 

 

Územní plánování probíhá na několika úrovních – celostátní, krajské a obecní. Nejvýše 

stojí politika územního rozvoje, která je dle § 31 stavebního zákona dokumentem, jímž 

se pro celé území České republiky určují požadavky na konkretizaci úkolů územního 

plánování v republikových, ale i přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména 

s ohledem na udržitelný rozvoj území.43 Na základě tohoto celostátního dokumentu se 

tvoří krajské zásady územního rozvoje a v návaznosti také územní plány obcí – politika 

                                                 
43   Cit. dle: Stejskal, V., op. cit., str. 12 
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územního rozvoje je tedy závazná pro pořizování územně plánovací dokumentace. 

Politiku pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj na podkladě rezortních koncepcí a 

strategií, ale např. i Zprávy o stavu životního prostředí ČR. (Např. návrhu politiky 

územního rozvoje 2008 bylo hojně, zejména ze strany odborné veřejnosti, vytýkáno, že 

nerespektuje právě takové strategické dokumenty, jako je Státní politika životního 

prostředí nebo Strategie udržitelného rozvoje). K návrhu politiky, který zveřejní 

Ministerstvo pro místní rozvoj, má každý právo podat své připomínky, které nemusí být 

kvalifikovaným způsobem vypořádány a mají tak spíše formální charakter. Podstatné 

z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí ve spojení s účastí veřejnosti v procesu 

je, že vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně hodnocení dopadů na 

soustavu NATURA 2000, je již ve fázi zapojení veřejnosti do přípravy politiky hotové. 

Veřejnost, a to nejen občané, ale ani obce, se nemohou zapojit ve fázi přípravy 

vyhodnocení vlivů a mohou se vyjádřit až k finálnímu návrhu politiky. Pokud v tomto 

bodě provedeme srovnání zapojení veřejnosti při přípravě celorepublikové koncepce 

podle zákona č. 100/2001 Sb. a politiky územního rozvoje, jsou patrné zásadní 

odlišnosti. V rámci přípravy politiky územního rozvoje se na rozdíl od ostatních 

koncepcí nezveřejňuje oznámení koncepce, neprobíhá písemné vyjádření k oznámení a 

nezveřejňují se závěry zjišťovacího řízení. Tento model zapojení veřejnosti není dle 

mého názoru v souladu se snahou o co nejefektivnější zapojení veřejnosti do procesu, 

která by tak měla mít dostatek informací v co nejranější fázi. Dle zákona se také nemusí 

konat veřejné projednání (ovšem např. při projednávání PÚR 2008 se konala veřejná 

projednání dvě). Přesto je připomínkování politiky územního rozvoje důležité, a to 

především proto, že na ni budou navazovat zásady územního rozvoje a územní plány. Je 

také důležitá skutečnost, že podle stavebního zákona se při pořizování zásad územního 

rozvoje a územních plánů nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 

věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje. Podle § 33 

odst. 4 stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejní návrh politiky včetně 

vyhodnocení vlivů způsobem umožňujícím dálkový přístup a stanoví lhůtu po podání 

připomínek, která nesmí být kratší než 90 dní. Připomínky se pak podávají přímo 

ministerstvu. V připomínkách je nutné uvést všechny skutečnosti, které mohou být 

důvodem pro změnu napadané části politiky, a obecně se dá říci, že větší význam 

mohou mít připomínky koncentrované od velkého množství občanů nebo obcí. 

Vzhledem k tomu, že politika územního rozvoje není systematikou stavebního zákona 

řazena do územně plánovací dokumentace, není vydávána jako opatření obecné povahy, 
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ale usnesením vlády, jehož závaznost určuje přímo stavební zákon, není ji tedy možné 

napadnout žalobou u Nejvyššího správního soudu. Jedinou možností veřejnosti, jak 

zasáhnout do obsahu politiky, je tedy výše uvedené připomínkové řízení.  

 

 

 

6.2.2 Zásady územního rozvoje 

 

Zásady územního rozvoje představují územně plánovací dokumentaci pro správní území 

kraje. Jejich smyslem a účelem je stanovit základní parametry spravovaného území a 

základy jeho uspořádání, jeho účelné využití, přičemž musí respektovat závazky přijaté 

na celostátní (politika územního rozvoje), popřípadě mezinárodní úrovni. Zásady 

územního rozvoje jsou mimořádně závažným dokumentem, neboť jsou závazné pro 

obce při pořizování územních plánů a po obsahové stránce natolik podrobné, že jsou 

schopné vymezit plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (zejména dopravní 

stavby). Je proto velice důležité, aby se jednotlivé obce i veřejnost celého procesu 

pořizování tohoto dokumentu účastnily co nejaktivněji, byť tomu systém pořizování 

rovné podmínky nevytváří.44  

 

Zásady územního rozvoje se zpracovávají ve dvou fázích. Nejprve krajský úřad připraví 

na základě rozhodnutí zastupitelstva zadání zásad, ve kterých se navrhují cíle a 

požadavky na návrh zásad územního rozvoje. Zadání zásad územního rozvoje se ovšem 

zpracovává pouze u prvních zásad podle nového stavebního zákona (které mají být 

schváleny do konce roku 2011) a jejich pořizování v budoucnu bude zahajováno na 

základě zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. Druhou fází je pak vlastní návrh 

zásad, který krajské úřad projednávají s Ministerstvem pro místní rozvoj, dotčenými 

správními úřady a sousedními kraji. Návrh zásad územního rozvoje musí být předložen 

veřejnosti. Od okamžiku zveřejnění mohou občané ve lhůtě minimálně 30 dnů zasílat 

krajskému úřadu své připomínky nebo podávat námitky, a to až do doby konání 

veřejného projednání, které je zde, na rozdíl od politiky územního rozvoje, ze zákona 

povinné. Je nutno zdůraznit, že veřejnosti je předkládán již připravený návrh a 

připravené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je také 

                                                 
44 Plos, J.: Nový stavební zákon s komentářem: pro praxi, Grada Publishing, vydání 1., Praha 2007, str. 53 
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posouzení vlivů na životní prostředí (SEA se během územního plánování neprovádí 

samostatně) a veřejnost se tak do procesu SEA zapojit nemůže. Připomínku k návrhu 

zásad může podat každá fyzická či právnická osoba, vlastníci dotčených pozemků i 

obce, a to nejpozději v průběhu veřejného projednání. Připomínky podané před, ale i 

během veřejného projednání, musí být písemné a podepsané. Krajský úřad a 

zastupitelstvo jsou povinni připomínky pouze zohlednit v přijatých zásadách, nejsou 

tedy závazné a připomínkující nemá žádný právní nástroj, jak se bránit proti 

nedostatečnému zohlednění svých připomínek. 

 

Odlišně pak stavební zákon v § 39 upravuje právo podat námitku. Rozdíl mezi 

námitkou a připomínkou je zásadní v tom, že o námitkách musí rozhodnout k návrhu 

krajského úřadu zastupitelstvo a své rozhodnutí musí zdůvodnit. Jedná se, dalo by se 

říci, o „kvalifikovanou připomínku“, z toho důvodu námitku není oprávněn podat 

kdokoli, ale pouze dotčené obce (dle § 39 odst. 2 stavebního zákona obce v řešeném 

území a obce sousedící s tímto územím) a zástupce veřejnosti. Přestože byla dle 

důvodové zprávy ke stavebnímu zákonu důvodem přijetí nové úpravy snaha účinně 

ochránit vlastnická práva vlastníků přímo dotčených při schvalování a vydávání územně 

plánovací dokumentace, nedává stavební zákon možnost podat námitku k návrhu zásad 

vlastníkům dotčených pozemků. To lze požadovat za významnou vadu této právní 

úpravy, neboť zásady územního rozvoje jsou jedním z předpokladů, aby mohlo být 

v budoucnosti rozhodnuto o případném nuceném omezení vlastnických práv (tzv. 

veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními). Účinně se může veřejnost podílet na 

pořizování zásad územního rozvoje dle nového stavebního zákona prostřednictvím 

zástupce veřejnosti (§23 stavebního zákona). Zástupcem veřejnosti může být fyzická či 

právnická osoba (tedy např. i občanské sdružení), kterou zmocní nejméně 500 občanů 

kraje nebo alespoň 200 občanů obce na území kraje, kteří uplatňují věcně shodnou 

připomínku. Zmocnění zástupce veřejnosti je nutné doložit seznamem občanů obce či 

kraje, kteří tuto věcně shodnou připomínku uplatňují a podpisovou listinou se 

zmocněním zástupce veřejnosti. Tímto institutem vychází stavební zákon vstříc 

Aarhuské úmluvě a jejím požadavkům na strategické plánování. 

 

Zastupitelstvem schválené zásady územního rozvoje se vydávají jako opatření obecné 

povahy a součástí jejich odůvodnění musí být rovněž rozhodnutí o námitkách a jeho 

odůvodnění. Po schválení zásad již nemají občané kraje, ale ani obce či jiné subjekty, ze 



 59 

zákona žádnou možnost, jak v budoucnu iniciovat změny zásad již vydaných. Jak bylo 

uvedeno výše, proti zásadám je možné se bránit žalobou k Nejvyššímu správnímu 

soudu, a to návrhem na zrušení opatření obecné povahy. Je nutné opětovně zdůraznit, že 

soud posuzuje pouze zákonnost vydání zásad a neposuzuje je po věcné stránce. 

 

 

6.2.3 Územní plány obcí 

 

Územní plány, které stavební zákon upravuje v § 43 - § 58, jsou základními dokumenty 

pro obce a jejich územní rozvoj. Navazují na politiku územního rozvoje a zásady 

územního rozvoje krajů, které jsou pro tvorbu plánů závazné a obce se od nich nemohou 

odchýlit. Výsadou územních plánů je, že dle § 43 odst. 1) vymezují zastavěné území a 

zastavitelné plochy, což je skutečnost pro občany velmi významná, neboť pouze na 

takto označených plochách může následně stavebník získat povolení k zamýšlené 

stavbě. Úloha dotčené veřejnosti je v případě pořizování územního plánu významná již 

od samého počátku, neboť o jeho pořízení rozhoduje zastupitelstvo obce nejen 

z vlastního podnětu či z podnětu orgánu veřejné správy, ale také na návrh občana obce 

nebo na návrh fyzické či právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva 

k pozemku nebo stavbě na území příslušné obce. 

 

Územní plán obce se zpracovává minimálně ve dvou fázích. Nejprve orgán územního 

plánování zpracuje zadání územního plánu a po jeho schválení příslušný úřad vypracuje 

jeho návrh. V určitých případech nebo z podnětu dotčeného orgánu45 se před návrhem 

pořizuje ještě koncept územního plánu, který je určen pro přípravu více variantních 

řešení. Nejprve, pokud zastupitelstvo rozhodne o pořízení územního plánu, musí být 

zpracován návrh zadání územního plánu. Je nezbytné uvést, že pořizovatelem územního 

plánu není každý obecní úřad, ale primárně je tato kompetence dána obecním úřadům 

s rozšířenou působností. Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva zpracuje 

návrh zadání územního plánu, který je povinen zveřejnit po dobu 30 dnů, během níž je 

každý oprávněn uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou u 

pořizovatele uplatnit své požadavky také dotčené orgány a krajský úřad. Tato fáze je 

zvláště významná pro posouzení dokumentu z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, 

                                                 
45  Jedná se o dotčené orgány ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.  
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neboť právě v této fázi probíhá tzv. screening. Pokud dle § 47 odst. 3 stavebního zákona 

dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na posouzení 

územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud dotčený orgán 

nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, bude územní 

plán posuzován v celém procesu SEA. 

 

Pokud je stanoveno v zadání, zpracovává se koncept územního plánu a celý proces má 

ještě jednu fázi. Koncept se zpracovává ve variantách a musí být o něm konáno veřejné 

projednání, jehož konání musí být oznámeno veřejnou vyhláškou nejméně 15 dnů 

předem. Do konceptu může každý nahlížet po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné 

vyhlášky a na základě toho se může každý vyjádřit do 15 dnů od konání veřejného 

projednání. Pokud územní plán obsahuje návrh veřejně prospěšných staveb či opatření a 

zastavitelných ploch, mají vlastníci dotčených pozemků a staveb v tomto případě 

silnější postavení – mohou uplatnit námitky. Stejně tak může učinit zástupce veřejnosti. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud je zpracováváno, projednává 

speciální orgán – tzv. Rada obcí. 

 

Vlastní návrh územního plánu se zpracovává na základě schváleného zadání, nebo 

konceptu, a musí obsahovat zdůvodnění výběru varianty a vyhodnocení podaných 

námitek a připomínek. K návrhu územního plánu se předkládá také stanovisko 

krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tedy SEA stanovisko, za 

předpokladu, že krajský úřad při zadání územního plánu uplatnil požadavek na jeho 

posouzení z hlediska možných vlivů, nebo dotčené orgány nevyloučily významný vliv 

na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Návrh je povinně předložen 

k veřejnému projednání, které se musí konat do 30 dnů od doručení veřejnou vyhláškou. 

Na rozdíl od projednávání konceptu územního plánu, je veřejné projednání návrhu 

poslední příležitostí pro uplatnění námitek a připomínek, neboť k později podaným 

námitkám a připomínkám se dle stavebního zákona nepřihlíží. Nepřihlíží se také 

k námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního 

rozvoje. Zde je možné úskalí pro vlastníky nemovitostí v dotčeném území, kteří sice 

mají právo podávat k návrhu územního plánu námitky, ovšem snadno se mohou setkat 

s vyřazením své námitky právě kvůli formálnímu pochybení.46 Územní plán pak může 

                                                 
46    Srov.: Povolná, V.: Jak se zapojit do územního plánování – Manuál pro veřejnost a obce, Ekologický 

právní servis, červen 2008, zdroj: www.eps.cz 
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být schválen za současného splnění mnoha zákonných podmínek. Je třeba uvést 

zejména, že územní plán obce nemůže být schválen bez stanoviska krajského úřadu k 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně sdělení, jak bylo zohledněno. Součástí 

odůvodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem pak musí být výsledek jeho 

přezkoumání s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a zvláštních 

právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

dále vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a stanovisko krajského úřadu k SEA 

vyhodnocení a vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch.  

 

Pro územní plány obcí, vzhledem k tomu, že jsou vydávány jako opatření obecné 

povahy, platí shodné možnosti podávání opravných prostředků, jak bylo uvedeno v části 

věnované zásadám územního rozvoje. Považuji pouze za nutné v případě územních 

plánů doplnit, že dle stavebního zákona pořizovatel každé 4 roky předkládá 

zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Na základě této zprávy může 

být rozhodnuto o změně či pořízení nového územního plánu. Pořizování změny může 

probíhat ve zjednodušeném procesu a v některých případech nebude ke změně 

zpracováván ani koncept ani zadání. Tento postup samozřejmě vyžaduje ze strany 

veřejnosti, dalo by se říci ostražitější přístup, neboť zkrácený postup výrazným 

způsobem redukuje možnosti, kdy a jak se lze ke změně územního plánu vyjádřit.  
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7. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ NA ÚZEMÍ SOUSTAVY 

NATURA 2000 

  

7.1 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 

umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 

rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav 

obnovit. V České republice je soustava Natura 2000 tvořena dvěma typy území: ptačími 

oblastmi a evropsky významnými lokalitami.47 Úprava evropsky významných lokalit 

vychází ze Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. Dle § 3 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb. se jedná o 

lokality vyžadující zvláštní územní ochranu a splňující podmínky podle § 45a odst. 1 

tohoto zákona, které byly zařazeny do seznamu lokalit nacházejících se na území České 

republiky na základě kritérií stanovených právními předpisy ES (dnes EU) a 

vyžadujících územní ochranu, tedy lokality zařazené do tzv. „národního seznamu“. 

Jedná se také o lokality, které nebyly do seznamu zařazeny, ačkoli splňují podmínky pro 

zařazení, a vyskytují se na nich prioritní stanoviště nebo prioritní druhy. Tyto mají být 

posléze zařazeny do seznamu lokalit významných pro Evropská společenství, tzv. 

„evropského seznamu“. Cílem této úpravy je přispívat k zabezpečení biologické 

rozmanitosti prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flóry 

na evropském území členských států, která se uskutečňuje právě skrze vytvoření a 

aktivní ochranu soustavy lokalit, pro kterou byl zaveden název Natura 2000.  

 

Ptačí oblasti byly vytvořeny historicky prvním právním předpisem Evropských 

společenství na ochranu přírody, a to Směrnicí Rady 79/409/EHS o ochraně volně 

žijících ptáků. Členské státy mají povinnost zřizovat pro druhy ptáků uvedených 

v příloze I této směrnice a pro pravidelně se vyskytující tažné druhy ptáků tzv. území 

zvláštní ochrany. V České republice je v § 45e zákona č. 114/1992 Sb. stanovena 

povinnost vymezit tzv. ptačí oblasti, které jsou územími nejvhodnějšími pro ochranu 

z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací druhů ptáků vyskytujících se na území 

České republiky a stanovených směrnicí Rady 92/43/EHS. Ptačí oblasti tvoří spolu 

                                                 
47  § 3 odst. písm. r) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
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s výše uvedenými evropsky významnými lokalitami v České republice území soustavy 

Natura 2000. 

 

 

7.2 Hodnocení důsledků koncepcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

Podle směrnice 92/43/EHS je jedním z nejdůležitějších prvků ochrany těchto území 

hodnocení možných důsledků realizace záměrů či koncepcí na tyto lokality. V případě 

vymezení koncepcí dle § 10a zákona č. 100/2001 Sb. písmeno a) tohoto ustanovení 

uvádí koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení s ohledem na možný vliv na životní 

prostředí vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem 

je v tomto případě zákon č. 114/1992 Sb., který v § 45h ž 45i upravuje hodnocení 

důsledků veškerých koncepcí, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 

významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Pro tyto koncepce je 

stanoven přísnější režim a jejich posuzování probíhá primárně podle § 45h – 45i zákona 

č. 114/1992 Sb. – úprava obsažená v zákoně č. 100/2001 Sb. se uplatní pouze 

subsidiárně. Z tohoto hlediska obsahuje platná právní úprava podstatnou nepřesnost: 

ustanovení § 45h odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. odkazuje na dnes již zrušený právní 

předpis č. 244/1992 Sb. o posuzování rozvojových koncepcí a programů na životní 

prostředí. Vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou nemají normativní charakter, 

vyjadřuje tento odkaz nepochybně na příslušný platný právní předpis, tedy zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Hodnocení důsledků vlivů koncepcí v soustavě Natura 2000 je vždy zaměřeno na cíle 

ochrany každé konkrétní lokality a na celistvost soustavy. V daném případě půjde 

zejména o zachování předmětu ochrany dané lokality ve stavu příznivém z hlediska 

ochrany a soudržnosti ekologických struktur a funkcí lokality na celém jejím území.48 

Hodnocení důsledků podléhají jakékoli koncepce, které mohou samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit území v soustavě Natura 2000. V tomto ohledu se 

zde tedy neuplatní systematika zákona č. 100/2001 Sb., neboť tato území mohou 

samostatně nebo ve spojení s jinými ovlivnit významně také koncepce, které naplňují 

podmínky § 10a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a je proto nezbytné vycházet z definice 

                                                 
48    Machar, I. : Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na ptačí oblasti, EIA – IPPC – SEA, 2007 č. 2, 

vydalo Ministerstvo životního prostředí 
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§ 45h zákona č. 114/1992 Sb.49 Zvláštní režim pak zákon stanoví pro lesní hospodářské 

plány a lesní hospodářské osnovy. Ten, kdo zamýšlí pořízení koncepce, je povinen 

předložit její návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně 

nebo ve spojení s jinými významný vliv na příslušné lokality. Návrh v tomto případě 

neznamená návrh koncepce ve smyslu § 10f zákona č. 100/2001 Sb., ale zpracované 

oznámení. Stanovisko se vydává na návrh předkladatele a dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny se na něj nevztahují obecné předpisy o správním řízení (krom obecných zásad 

dle § 2 až § 8 správního řádu). Příslušnými orgány ochrany přírody jsou podle umístění 

krajské úřady (mimo území národních Parků a CHKO), správy NP a CHKO, újezdní 

úřady a Ministerstvo životního prostředí na území určených pro účely obrany státu 

mimo území vojenských újezdů. Zákon nestanoví přesný postup pro předkladatele v 

případě, že je více dotčených orgánů vzhledem k lokalizaci koncepce, a předkladatel by 

měl dle doporučení MŽP zajistit stanoviska všech orgánů ochrany přírody příslušných 

z hlediska jejich územní působnosti. Orgán ochrany přírody je povinen vydat stanovisko 

do 15 dnů ode dne doručení žádosti; tato lhůta se nevztahuje na stanoviska k návrhu 

zadání územně plánovací dokumentace, neboť pro tento druh dokumentů zákon č. 

114/1992 Sb. odkazuje na příslušné lhůty dle stavebního zákona. Stanovisko může být 

zásadně dvojí: buď příslušný orgán významný vliv koncepce na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast zcela vyloučí, nebo takový vliv vyloučit nemůže. V prvním 

případě (v případě vyloučení možných významných vlivů) není nutné hodnocení vlivů 

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. provést. Tímto ovšem není dotčena případná 

povinnost posouzení předmětné koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb. V případě 

druhém, jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, 

resp. významný vliv vyloučit nelze, musí být daná koncepce podrobena posouzení podle 

§ 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Zde je nutné zdůraznit, že významné vlivy může 

orgán ochrany přírody vyloučit jen ve zcela jasných případech. Nemá-li dostatečnou 

jistotu, je to důvodem pro vydání stanoviska, že nelze významné vlivy vyloučit (tedy 

bez ohledu na to, zda takový vliv skutečně existuje či pouze orgán ochrany přírody 

nemá jistotu, že je schopen jej vyloučit). Pokud zákon hovoří o významných vlivech, 

činí tak bez jejich dalšího rozlišování a stanovisko příslušného orgánu, kterým nelze 

významné vlivy vyloučit, se vztahuje jak na vlivy negativní, tak i na případné vlivy 

                                                 
49    Srov.: Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k posuzování vlivů na soustavu Natura 

2000, Věstník vlády ČR, roč. 4, 2006, str. 1 - 25 
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pozitivní. Ovšem za pozitivní vlivy nelze považovat ty, o kterých to tvrdí předkladatel 

koncepce, nýbrž ty, které jsou prokázány v procesu jejich posouzení.50 

 

Posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. mohou provádět pouze fyzické osoby, 

které jsou držiteli zvláštní autorizace podle odst. 3 tohoto ustanovení, udělené 

Ministerstvem životního prostředí.  

 

Na rozdíl od posuzování vlivů na životní prostředí prováděné zcela podle zákona č. 

100/2001 Sb. se posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. nezabývá pouze 

hodnocením dopadů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí, ale je zaměřeno 

na posouzení dopadů na cíle ochrany, tedy na druhy a stanoviště, pro které byla 

konkrétní lokalita vyhlášena, a na celistvost dané lokality. Hodnocení podléhají také 

všechny koncepce, které mají být realizovány mimo území soustavy Natura 2000, ale 

mohou mít potenciální významné dopady na jednu či více těchto lokalit.  

 

Závěrečné stanovisko příslušného orgánu pro posouzení vlivů na životní prostředí musí 

obsahovat zřetelně odlišitelnou část, která se týká vlivů na evropsky významné lokality 

či ptačí oblasti. Pokud nebude nalezeno přijatelné řešení, a to ani v případě více variant, 

a závěrečné stanovisko bude s ohledem na významné vlivy nesouhlasné, pak je 

schválení koncepce podmíněno předložením nových variant bez negativních vlivů, nebo 

alespoň variant šetrnějších. V tomto, tedy právní síle závěrečného stanoviska, lze 

spatřovat zásadní odlišnost vlastního procesu posuzování vlivů koncepcí dle zákona č. 

100/2001 Sb. od procesu posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000. V případě, 

kdy závěrečné stanovisko procesu SEA konstatuje negativní vliv koncepce na soustavu 

Natura 2000, nesmí být koncepce schválena. Výjimky stanoví ustanovení § 45i odst. 9 a 

10 zákona č. 114/1994 Sb. Schválení koncepce, která má negativní vliv, je dle těchto 

ustanovení možné v případě, že převyšuje veřejný zájem, za současného stanovení 

kompenzačních opatření. Pokud jde ovšem o negativní vliv na lokality s prioritními 

typy stanovišť nebo prioritními druhy ve smyslu § 3 odst. 1 písm. m) a n) zákona č. 

114/1992 Sb., lze koncepci s předpokládanými negativními vlivy schválit nikoli obecně 

v případě převažujícího veřejného zájmu, ale explicitně z důvodu veřejného zdraví, 

                                                 
50   Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k posuzování vlivů na soustavu Natura 2000,  op. 

cit., str. 1 - 25 
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veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků pro životní prostředí nesporného 

významu. Nejsou-li prokázány tyto důvody, ale existují důvody převažujícího veřejného 

zájmu jiné, je nezbytné prostřednictvím Ministerstva životního prostředí požádat o 

stanovisko Evropskou komisi. Stanovisko Evropské komise není sice právně závazné, 

ale při jeho nerespektování je požadováno vysvětlení a není vyloučena ani žaloba 

Komise proti členskému státu o porušení Smlouvy fungování EU (tzv. infringement). 
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ZÁVĚR 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí, které je na mezinárodní a evropské úrovni 

zakotveno již několik desetiletí, začalo být v České republice soustavně prováděno od 

90. let minulého století. Zejména oblast strategického posuzování, resp. posuzování 

vlivů koncepcí na životní prostředí, zažívá v posledních letech poměrně dynamický 

rozvoj. Především v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 

2004 byl učiněn nesporný legislativní pokrok a zákonná úprava institutu posuzování 

vlivů koncepcí na životní prostředí byla uvedena do souladu s evropskými i 

mezinárodněprávními normami. Došlo k významnému rozšíření aplikace strategického 

posuzování a současně s tím také k velkému nárůstu počtu prováděných posouzení.  

 

Přestože je česká právní úprava plně v souladu s evropskými směrnicemi a mezinárodní 

právní úpravou, dle mého názoru nezaručuje vždy skutečně efektivní naplnění smyslu a 

účelu posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je zohlednění všech potřeb 

dotčeného území a požadavků na udržování a zlepšování kvality životního prostředí. 

Často je proces SEA prováděn jako formální postup, ve kterém je primárně zkoumáno 

splnění všech zákonných náležitostí a dodržení procesního postupu. Negativním 

důsledkem takového přístupu je minimalizace reálných dopadů procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí ve finálních verzích koncepcí a nedostatečné zohlednění 

environmentálních požadavků. Jednou z možných cest, jak zefektivnit reálný vliv 

provedeného posouzení na schvalované koncepce, by dle mého názoru mohlo být 

posílení právní síly stanoviska oránu ochrany přírody, bez kterého sice není možné dle 

současné právní úpravy koncepci schválit, ovšem podmínky v něm stanovené nemusí 

být ve schváleném dokumentu zohledněny. Je ale otázkou, nakolik přísnější regulace 

shora zaručí skutečné naplnění účelu a smyslu, pro který byla vytvořena. Proto je 

základem kvalitního posouzení zejména přístup hlavních subjektů procesu, které by 

institut SEA měli brát jako integrální součást procesu pořizování strategických 

dokumentů a nikoli jako nadbytečnou formální zátěž. 

 

Velký legislativní pokrok byl učiněn také v oblasti účasti veřejnosti při přijímání 

strategických koncepcí. Současná platná právní úprava stále více zohledňuje celou řadu 

právních norem, které kladou požadavky na účast veřejnosti při rozhodování, zejména 
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Aarhuskou úmluvu a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES. Zvláště 

nový stavební zákon vychází vstříc mezinárodním a evropským závazkům, když 

zakotvuje instituty, které formálně posilují postavení veřejnosti v řízeních. Ovšem 

praktická aplikace těchto institutů nezajišťuje reálný vliv veřejnosti na konečnou 

podobu významných dokumentů strategického plánování. Možnost soudního přezkumu 

uvedených dokumentů je značně omezená, víceméně na ověření dodržení zákonem 

stanovených formálních a procesních náležitostí, a tak má veřejnost stále v procesu 

posuzování vlivů úlohu spíše formální, bez skutečné možnosti reálně ovlivnit výsledek 

rozhodování.  

 

Ačkoli je v legislativě možné pozorovat bezesporu pozitivní trend z hlediska účasti 

veřejnosti, je nutné zdůraznit, že ke skutečně efektivní účasti veřejnosti na rozhodování, 

je třeba více, než pouhé převzetí přeložených ustanovení z mezinárodněprávních 

dokumentů. Podle mého názoru je i v tomto ohledu základem přístup jednotlivých 

subjektů procesu SEA a jejich vnímání veřejnosti jako rovnocenného účastníka. 

Neustále je totiž patrná snaha předkladatelů koncepcí minimalizovat dopad zapojení 

veřejnosti na finální podobu hodnocené koncepce. Je tedy nezbytné přestat chápat 

veřejnost v procesu jako zákonem vynucované nutné zlo a umožnit zohlednění všech 

zájmů osob a organizací potenciálně dotčených navrhovanou koncepcí. V neposlední 

řadě je jedním z nejpodstatnějších předpokladů zapojení veřejnosti již z povahy věci 

samotný zájem veřejnosti a aktivní přístup k získávání informací o dění ve svém okolí. 

Jen tak může být veřejnost plnohodnotnou součástí procesu, který by v takovém případě 

měl reagovat na všechny potřeby dotčeného území a jeho obyvatel a přisívat k udržení a 

zlepšení kvality životního prostředí. 
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SHRNUTÍ V ANGLICKÉM JAZYCE 

 

Název práce:  Environmental Impact Assessment  

 

Résumé: 

 

Environmental Impact Assessment, as a process for integrating environmental 

considerations into decision making, is one of the most important instruments of 

environmental protection. It was first applied in United States of America and then 

emerged internationally since 1970.  Strategic Environmental Assessmet (SEA), which 

is the aim of my thesis, is developing very quickly for last twenty years. Now is 

established in international documents and also domestic legislation – especially cause 

of the Czech Republic accession to the European Union. Strategic environmental 

assessment presents a process, which should provide information on the environmental 

consequences of proposed plans, programs and policies, and also ensure participation of 

potentially affected subjects, including public. 

 

In my thesis I describe respective international regulation, European directives and 

Czech legislation of strategic environmental assessment and analyze the level of quality 

and effectiveness of the SEA process and public participation in Czech regulation 

according to respective international and European regulation. 

 

For the SEA legislation in the Czech Republic a number of international treaties and 

European directives are very important. It is Convention on Environmental Impact 

Assessment in a Tran-Boundary Context done in Espoo on 25th February 1991 and its 

Kiev Protocol on strategic environmental assessment Convention on Access to 

Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters done in Aarhus on 25th June 1998. Both of them have big 

influence on Czech legislation. From the European Union directives especially the 

2001/42/EC directive on the assessment of effects of certain plans and programs on the 

environment has to be mentioned. 
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In the Czech Republic strategic environmental assessment is regulated by 

Environmentall Impact Assessment Act No. 100/2001 Coll., contained in Part II, which 

is related to an assessment of conceptions, i.e. plans and programs as they are defined in 

2001/42/EC directive. Other important legal enactment, analyzed in this thesis, is rather 

new Building Act No. 183/2006 Coll., which is related to some of the most important 

conceptions (plans and programs) in the area of the landscape planning. 

The strategic environmental assessment in the Czech Republic still struggles with 

certain difficulties. It is especially just supervising the formal and procedural aspects of 

SEA processes, without effective influence of the information provided in the final 

written environmental statement. Another problem detailed in this thesis is public 

participation in SEA processes. Despite of the high level of compliance of the Czech 

regulation with respective European and international ones, the real possibilities of 

public influence on strategic documents are still not very satisfactory.  

 

Klíčová slova: 

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA),  

Účast veřejnosti 

 

Key words: 

Strategic Environmental Assessment (SEA) 

Public participation 
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