
Abstrakt 

 

 

 Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat institut posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA), který je jedním z nejdůležitějších horizontálních nástrojů v oblasti ochrany 

životního prostředí. Proces EIA lze charakterizovat jako postup pro identifikaci a zhodnocení 

možných významných vlivů projektu na životní prostředí. Informace a výstupy získané na 

základě tohoto procesu jsou zohledněny rozhodovacím orgánem ještě před vydáním 

rozhodnutí. Proces EIA byl poprvé zakotven v USA prostřednictvím zákona o národní politice 

v oblasti životního prostředí (NEPA) v roce 1969. Poté byl proces EIA zaveden i v jiných 

ekonomicky rozvinutých zemích. 

 Úvodní část této diplomové práce se soustředí na dvě významné mnohostranné 

úmluvy v oblasti životního prostředí -  Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících státní hranice (Espoo konvence) a Úmluvu o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

(Aarhuská úmluva). Poté je rozebrána evropská legislativa upravující proces EIA (především 

směrnice Rady 85/337/EHS – tzv. Směrnice EIA). 

 Následující část analyzuje českou právní úpravu v oblasti posuzování vlivů, která je 

obsažena v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Pozornost je věnována historickému vývoji, jednotlivým fázím procesu 

EIA, posuzování vlivů přesahujících hranice států a procesu posuzování projektů ve vztahu 

k soustavě NATURA 2000.  

 Závěrečná část této diplomové práce se zabývá vztahem procesu EIA a navazujících 

povolovacích řízení. Zvláštní pozornost je v rámci této problematiky věnována formám účasti 

veřejnosti a možnosti přístupu k právní ochraně - a to z toho důvodu, že česká právní úprava 

je v rozporu s požadavky obsaženými v Aarhuské úmluvě i Směrnici EIA. Hlavní problém 

spočívá v tom, že část dotčené veřejnosti je zbavena možnosti účastnit se navazujícího řízení 

(které je od procesu EIA odděleno). S tím souvisí i následná nemožnost přístupu k právní 

ochraně. Česká právní úprava by tedy měla být novelizována tak, aby došlo k nápravě výše 

zmíněných nedostatků a k řádné transpozici Směrnice EIA. V této diplomové práci jsou 

některé možné změny rozebrány. 


