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1 Úvod
Ruku v ruce s vývojem lidské společnosti roste také naše schopnost
významně negativně ovlivňovat životní prostředí, ne-li ho s nepřímým úmyslem
fakticky ničit.1 Spolu s tím však roste, byť o poznání pomaleji, i naše povědomí o
těchto negativních vlivech a snaha tyto dopady naší činnosti odhalit, zhodnotit a
eliminovat, nebo alespoň minimalizovat a to ideálně ještě před tím, než dojde k
realizaci těchto potenciálně škodlivých činností.
Jedním z nástrojů, jejichž cílem je zhodnocení důsledků lidské činnosti na
životní prostředí je posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental impact
assessment), (dále také "proces EIA" nebo „EIA“). Jde o jeden z průřezových resp.
horizontálních nástrojů ochrany životního prostředí, jelikož jeho cílem není
oddělená ochrana jednotlivých složek životního prostředí, ale jeho ochrana jako
celku. V obecné rovině lze proces EIA charakterizovat jako postup, jehož cílem je
získání informací o vlivech vybrané činnosti na životní prostředí. Tyto poznatky jsou
následně užity veřejnoprávními subjekty, které o realizaci dané činnosti rozhodují.

1.1 Principy ovládající posuzování vlivů na životní prostředí
Právo životního prostředí je postaveno na řadě obecných zásad, které slouží
jako pomůcka při tvorbě, aplikaci a interpretaci práva.2 V procesu EIA, jakožto
specifickém nástroji ochrany životního prostředí, se uplatňují pouze některé ze
zásad ochrany životního prostředí. Vzhledem k neopomenutelné roli těchto zásad,
podtržené nedávno přijatou novelou,3 je vhodné tyto principy představit.
Jedním z vůdčích principů, na kterých proces EIA stojí je princip prevence,
který vyžaduje mimo jiné předcházení poškozování životního prostředí, minimalizaci
nepříznivých důsledků činností a hodnocení a sledování vlivů činností na životní
prostředí.4 V souladu s ním dochází k posuzování vlivů činnosti ještě před tím, než se
1

srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 217.
viz DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 49 50.
3
Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
4
srov. ustanovení § 17 a § 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
2

5

přistoupí k její realizaci resp. ještě před tím, než je rozhodnuto o možnosti jejího
uskutečnění. Přestože se může zdát obtížné komplexně postihnout všechny vlivy
činnosti ještě před její realizací, je toto posouzení nezbytné. Posouzením ex post by
totiž mohlo dojít k situaci, kdy důsledky činnosti bude možné napravit pouze za
vynaložení nepřiměřených nákladů, bude-li vůbec náprava možná. Proces EIA není
jediným postupem, jehož cílem je předcházení negativním vlivům na životní
prostředí, jeho důležitost je však podtržena tím, že se jeho prostřednictvím posuzují
pouze vybrané významné záměry, u kterých je obecně významný negativní vliv
předpokládán.
S principem prevence souvisí také princip předběžné opatrnosti, který se
uplatní také v procesu EIA. Dle tohoto principu nejistota ohledně škodlivých vlivů
určité činnosti by neměla být důvodem pro odklad opatření, která mají těmto vlivům
zabránit.5 Posuzování vlivů tudíž podléhají záměry, jejichž provedení by mohlo mít
závažné negativní vlivy na životní prostředí,6 nikoli tedy pouze záměry, u kterých je
jisté, že tyto vlivy mít budou. Opatření, která mají negativním vlivům zamezit pak lze
vyžadovat ještě před tím, než se tyto vlivy projeví.
Třetím principem, na kterém EIA stojí, je zásada integrace a komplexnosti
ochrany, která vychází z premisy provázanosti životního prostředí, kdy se poškození
jedné složky zákonitě projeví i na složkách ostatních. Z toho plyne poznání, že
nepostačuje chránit složky jednotlivě a odděleně, ale je třeba holistického přístupu k
ochraně životního prostředí. Jeho tohoto principu je, jak bylo uvedeno výše, že v
procesu EIA jsou hodnoceny veškeré vlivy záměru na životní prostředí jako celek a
to vlivy jak negativní tak pozitivní. Mimo to jsou hodnoceny i vlivy neprovedení
záměru.
Dalším z principů, které se projevují v procesu EIA je princip informovanosti a
účasti veřejnosti, který se realizuje právem veřejnosti na informace o životním
prostředí a různými formami účasti na procesech životního prostředí se týkajících.
Dostatečnou informovanost veřejnosti zajišťuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) (dále také "ZPV"), tím, že ukládá příslušným
5
6

viz ustanovení § 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
viz ustanovení § 1 odst. 2 ZPV.
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úřadům povinnost aktivně zveřejňovat stanovené informace takovým způsobem,
aby byly dostupné. Dále jsou vedeny evidence všech procesů EIA, skrze které může
každý získat dokumenty související s jednotlivými procesy. Uplatní se zde také užití
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.7 Zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí umožňuje v souladu s právem na příznivé
životní prostředí každému podílet se na procesu vyjadřováním svých názorů a obav,
které musí příslušný úřad vzít v potaz.
V poslední řadě, nikoli však pro jeho menší důležitost, je třeba zmínit princip
trvale udržitelného rozvoje. Tento princip předpokládá takový přístup společnosti k
životnímu prostředí, který umožní jak současným, tak budoucím generacím
uspokojovat své potřeby, aniž by docházelo ke snižování jeho kvality, přirozených
funkcí a rozmanitosti. Jde tak o koordinaci ochrany životního prostředí s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje. Vyžaduje se tedy šetrné užívání zdrojů, které na
jednu stranu umožní vývoj, na stranu druhou ale zachová příznivé životní prostředí.8
Tento základní střet zájmů lze vysledovat také v posuzování vlivů na životní
prostředí, kde proti sobě mnohdy bude stát zájem na ekonomickém či jiném rozvoji,
reprezentovaný investorem a zájem na zachování životního prostředí v nezměněné
podobě, reprezentovaný především veřejností. Vystupují zde ale také územní
samosprávné celky (dále také "ÚSC") a dotčené správní úřady (společně také
"dotčené subjekty"), které hájí zájmy ochrany životního prostředí. Ideálním
výsledkem procesu EIA, resp. střetu těchto zájmů by tedy měl být takový záměr,
který vyhovuje požadavkům obou stran.

1.2 Historie a vývoj posuzování vlivů na životní prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí je nástrojem již relativně dlouhodobě
zavedeným. Jako samostatný proces vznikala EIA již v průběhu 60. let 20. století v
USA a Kanadě. Jejím cílem bylo zajistit informace o záměru, které by umožnily
vyloučit nebo alespoň omezit negativní vlivy takového záměru.

7

ZPV s jeho uplatněním např. výslovně počítá v ustanovení § 15 o předběžném projednání, byť je
formulace o povinnosti poskytovat informace podle tohoto zákona nadbytečná. Dále je se
zpřístupňováním dokumentů podle tohoto zákona počítáno v ustanovení § 23 odst. 1 ZPV.
8
viz DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 51.
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Legislativně zakotven byl proces EIA poprvé v roce 1969 v USA v National
Environmental Policy Act (NEPA), který měl zajistit informovanost federálních
orgánů pro případy rozhodování ve věcech, které by mohly mít významný vliv na
obyvatelstvo a životní prostředí a byl přijat jako reakce na rostoucí zájem veřejnosti
o životní prostředí a jeho změny. Příslušné orgány mají podle tohoto zákona na
základě odborného posouzení zveřejnit stanovisko ohledně vlivů jejich činnosti na
životní prostředí a tím prokázat, jakým způsobem byly vlivy jejich aktivit zohledněny.
Nejde tedy o proces EIA pouze ve smyslu posuzování vlivu záměrů.9
V následujících letech se EIA dostává do legislativy řady dalších států,
především zemí bývalého Evropského hospodářského společenství. Do legislativy
komunitární se dostává EIA až v roce 1985, kdy je přijata Směrnice Rady 85/337/EHS,
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Na mezinárodní úrovni vyžadují posuzování vlivů na životní prostředí i
některé mezinárodní instituce, jako Světová banka, jde-li o projekty jimi
financované.10 Vzhledem k poklesu významu projektů financovaných Světovou
bankou v devadesátých letech a přenosu financování významných projektů do
rukou soukromých institucí, došlo v roce 2003 k vytvoření Equator Principles. Jejich
cílem je zajistit minimální standard posouzení vlivů projektů financovaných
institucemi, které k těmto principům přistoupily.11
V devadesátých letech dochází také v důsledku politických změn k
rozšiřování procesu EIA do právních řádů států střední a východní Evropy. V této
době také dochází k průniku posuzování vlivů do mezinárodního práva. Výraznou
roli zde hrála roku 1992 konference OSN v Riu de Janeiru a úmluvy přijaté v rámci
Evropské hospodářské komise OSN, o nichž je pojednáno v následující kapitole.
V současnosti obsahují právní řády většiny států světa určitou formu
posuzování vlivů na životní prostředí, byť nemusí jít v řadě případů o proces EIA ve
smyslu ZPV a rozsah jejího užití může být limitován pouze na specifické aktivity.12
9

blíže viz https://ceq.doe.gov/welcome.html
viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 7.
11
blíže viz MORGAN, R. K. Environmental impact assessment: the state of art. Taylor & Francis: 2012.
[online]. dostupné na http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14615517.2012.661557. s. 6. a
http://equator-principles.com/
12
srov. MORGAN, R. K. Environmental impact assessment: the state of art. Taylor & Francis: 2012.
[online]. dostupné na http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14615517.2012.661557. s. 6.
10
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Posuzování vlivů na životní prostředí lze tedy považovat za celosvětově uznávaný
nástroj ochrany životního prostředí.
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2 Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním
právu
Posuzování vlivů na životní prostředí je mezinárodním společenstvím
považováno za jeden ze základních nástrojů ochrany životního prostředí, nicméně
dosud nebyl na celosvětové úrovni přijat jakýkoli závazný dokument, který by
proces EIA upravoval.
Z nezávazných dokumentů je třeba zmínit ty, které byly přijaty na konferenci
v Riu de Janeiru roku 1992. Prvním z nich je tzv. Deklarace z Ria, která v 17. ze svých
27 zásad obsahuje požadavek, aby se posuzování vlivů na životní prostředí
uplatňovalo na ty aktivity, které mohou mít závažné negativní vlivy na životní
prostředí. Dále jde o Agendu 21, jejíž rozsáhlý text v řadě případů také hovoří o
různých formách provádění posuzování vlivů na životní prostředí.13
Prvním ze závazných dokumentů je Úmluva o posuzování vlivů na životní
prostředí přesahující hranice států (dále "Úmluva z Espoo"), uzavřená roku 1991 v
Espoo, ratifikovaná Českou republikou v roce 2001 a publikovaná ve sbírce
mezinárodních smluv dne 11. 9. 2001 pod číslem 91/2001. Dne 27. 2. 2001 byl přijat
první dodatek k Úmluvě z Espoo. Následkem jeho vstupu v účinnost dne 26. 8. 2014
se mohou smluvními stranami úmluvy stát všechny členské státy Organizace
spojených národů, nicméně Úmluva z Espoo zatím zůstává pouze regionálním
nástrojem.
Úmluva upravuje pouze proces EIA. Roku 2003 byl však na konferenci Kyjevě
přijat tzv. SEA protokol k této úmluvě, čímž se posuzování vlivů na životní prostředí
přesahující hranice států rozšiřuje i na posuzování koncepcí. Úmluvou z Espoo se
smluvní strany zavazují přijmout nezbytná opatření k dosažení omezení, snížení či
prevenci škodlivých dopadů činností přesahujících státní hranice. Dále tato úmluva
předpokládá, že smluvní strany mohou mezi sebou uzavírat bilaterální nebo
multilaterální smlouvy s cílem splnění závazků plynoucích z úmluvy. Konkrétní
požadavky na národní úpravu byly inkorporovány do zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.14

13
14

viz např. body 6.41, 7.41, část A kapitoly 8, body 10.8, 15.5 aj.
viz především ustanovení hlavy II ZPV.
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Předmětem posuzování podle Úmluvy z Espoo jsou vždy záměry
vyjmenované v příloze I a ostatní záměry určené na základě kritérií podle přílohy III,
pokud mohou mít významný negativní vliv přesahující hranice a pokud se na tom
shodnou zainteresované strany15.16
Úmluva z Espoo také podrobně upravuje proces, resp. specifika procesu
posuzování vlivů na životní prostředí v případě záměrů s potenciálním
přeshraničním vlivem.
V první řadě požaduje, aby byl potenciální dotčený stát co nejdříve
informován o záměru státem původu. V opačném případě umožňuje státu, jenž se
domnívá, že je dotčeným státem, domoci se účasti na procesu.17 Dále úmluva
vyžaduje, aby stát původu předal dokumentaci EIA dotčeným státům a předvídá
možnost konzultací mezi zainteresovanými stranami ohledně dopadu záměru,
alternativ záměru, opatření ke zmírnění vlivu aj.
Vedle této výměny informací mezi zainteresovanými stranami upravuje
Úmluva z Espoo také účast veřejnosti na procesu EIA. Státy mají povinnost
informovat veřejnost o procesech EIA a umožnit jí, aby podávala své připomínky či
námitky jak k oznámení, tak k dokumentaci. O distribuci dokumentů a informování
veřejnosti o nich se pak starají dotčené státy. Úmluva sama požaduje po smluvních
stranách přiznat veřejnosti pouze konzultativní účast na procesu EIA, což je v
porovnání s ostatními úpravami slabé postavení. Na druhou stranu však úmluva
vyžaduje, aby veřejnosti dotčeného státu byly dány stejné možnosti účasti na
procesu EIA, jako veřejnosti státu, který proces vede.18 Tím by tedy mělo dojít k
posílení práv veřejnosti dotčeného státu a zároveň k zrovnoprávnění jejího
postavení s postavením veřejnosti státu provádějícího proces EIA.
V poslední řadě upravuje Úmluva z Espoo také požadavky na rozhodnutí, jímž
je záměr povolován. Toto rozhodnutí musí brát ohled na výsledky posuzování,
včetně dokumentace, připomínky veřejnosti ze všech fází procesu a výsledek
konzultací mezi státy. Rozhodnutí se poskytuje dotčeným státům. V případě, že

15

dle ustanovení čl. 1 bodu (iv) jde o stát či státy, kde má dojít k realizaci záměru a stát či státy, které
mohou být dotčeny.
16
viz čl. 2 odst. 5 Úmluvy z Espoo.
17
viz ustanovení čl. 3 Úmluvy z Espoo.
18
viz ustanovení čl. 2 odst. 6 Úmluvy z Espoo.
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jeden ze států získá před zahájením realizace nové informace o vlivech záměru,
úmluva počítá s možností revize takového rozhodnutí.19
Posledním, co je vhodné k Úmluvě z Espoo uvést je úprava ustanovení čl. 7
předvídající možnost přezkoumání vlivů záměru po jeho realizaci. V případě, že jsou
tímto postupem zjištěny nové negativní vlivy či možnost jejich vzniku, počítá úmluva
s konzultacemi zainteresovaných stran s cílem dojít k opatřením, která by tyto vlivy
eliminovala nebo minimalizovala.
Druhým dokumentem je Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti
při rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí,
uzavřená doku 1998 v dánském Aarhusu, tedy tzv. Aarhuská úmluva (dále také
"Aarhuská úmluva"). Česká republika je touto úmluvou publikovanou pod č.
124/2004 Sb. m. s. vázána od 4. 10. 2004. Působnost Aarhuské úmluvy přesahuje
problematiku posuzování vlivů na životní prostředí. Jelikož je ale účast veřejnosti
charakteristickým a stěžejním rysem procesu EIA, standardy této účasti vyžadované
Aarhuskou úmluvou zde nelze pominout. Jednou ze smluvních stran Aarhuské
úmluvy je také Evropská unie, která promítá požadavky obsažené v této úmluvě do
svých legislativních aktů, z čehož plyne, že obsah Aarhuské úmluvy Českou
republiku zavazuje nejen skrze právo mezinárodní ale také skrze právo evropské. I
tato úmluva je otevřena všem členům mezinárodního společenství k přistoupení.
Aarhuská úmluva je postavena na třech pilířích, které mají jako celek zajistit
účinnou účast veřejnosti na procesech týkajících se životního prostředí a zajistit
vyšší angažovanost a zapojení veřejnosti jako partnera veřejné správy do tvorby a
realizace politiky životního prostředí.20 Těmito pilíři jsou právo na přístup k
informacím, právo účasti na rozhodovacích procesech a právo na právní ochranu.
Obecným pravidlem úmluvy je, že práva jí přiznaná tvoří minimální standard práv,
kterého musí smluvní strany dosáhnout, v zajištění vyššího standardu není smluvním
stranám bráněno.21
První pilíř, zahrnuje jak pasivní přístup k informacím, tedy případy, kdy orgány

19

viz ustanovení čl. 6 Úmluvy z Espoo.
viz MÜLLEROVÁ, H. a HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR.
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. s. 9.
21
srov. http://www.unece.org/env/pp/contentofaarhus.html (16. 6. 2015), pojem "A "floor", not a
"ceiling"" a Aarhuská úmluva: Příručka k implementaci. 2. vydání. 2013 s. 5.
20
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veřejné správy zveřejňují informace na žádost, tak aktivní přístup k informacím, kdy
tyto orgány zveřejňují z vlastní iniciativy informace spadající do jejich okruhu
působnosti. Široké pojetí definic pojmů "environmentální informace", "veřejnost" a
"státní orgán" umožňuje dosažení dostatečné informovanosti veřejnosti, které je
třeba pro efektivní účast na dalších procesech. Aktivní zveřejňování informací v sobě
obsahuje nejenom povinnost informace bez nutnosti žádosti zpřístupňovat, ale také
povinnost státních orgánů informace související s jejich působností shromažďovat.
Druhým pilířem je účast veřejnosti na rozhodování v celé řadě procesů. Cílem
je umožnit veřejnosti podílet se na těchto procesech a jejich prostřednictvím chránit
životní prostředí a zároveň tím přispívat k transparentnosti přijatých rozhodnutí.
Tato účast se rozpadá do účasti veřejnosti na rozhodování o specifických
činnostech, účasti na tvorbě plánů a politik a účasti na přijímání zákonů a obecně
závazných předpisů. Podmínkou účinné účasti veřejnosti je pak dostatečná
informovanost zajištěná prvním pilířem, vhodné procesní prostředky a náležité
zohlednění vyjádření veřejnosti.
Třetím pilířem je přístup k právní ochraně, tedy možnost veřejnosti iniciovat
soudní řízení v případech předvídaných Aarhuskou úmluvou.
Z výše uvedeného stručného představení Aarhuské úmluvy je zřejmé, že
úprava procesu posuzování vlivů na životní prostředí, zahrneme-li do něho i práva
veřejnosti v navazujících řízeních resp. zahrnutí výstupu samotného procesu
posouzení do rozhodnutí povolujícího záměr, je s touto úmluvou úzce spjata a
požadavky, které tato úmluva klade ve všech svých pilířích, bude třeba zohlednit při
jeho úpravě na národní úrovni.
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3 Posuzování vlivů na životní prostředí v evropském
právu
Posuzování vlivů na životní prostředí je Směrnicí EIA chápáno jako proces,
jehož účelem je, aby projekty s potenciálním významným vlivem na životní prostředí
nebyly povoleny dříve, než jsou tyto vlivy identifikovány a posouzeny a to za široké a
účinné účasti veřejnosti tak, jak stanoví Aarhuská úmluva. Cílem je především
zajištění ochrany lidského zdraví, zlepšení kvality životního prostředí, udržení
biologické rozmanitosti a reprodukčních schopností ekosystémů.22
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je v evropském právu vnímán
šířeji, než v právu českém, když za jednu z fází procesu považuje i začlenění
odůvodněného závěru o významných vlivech záměru na životní prostředí
(stanoviska EIA) do kteréhokoliv rozhodnutí.23

3.1 Právní úprava
Na evropské úrovni je proces EIA upraven směrnicí Evropského parlamentu a
Rady 2011/92/EU, ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí (dále „Směrnice EIA“ nebo „Směrnice“),
která kodifikovala původní směrnici Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále „Směrnice EIA 85“) a její
novelizace.
Úpravou skrze Směrnici bylo především zajištěno posuzování vlivů projektů
na životní prostředí v rané fázi přípravy a široké zapojení veřejnosti do procesu, čímž
bylo dosaženo větší transparentnosti v rozhodování o daných projektech.24
Směrnice EIA byla novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014 (dále jen "Směrnice EIA 2014"), která má být
členskými státy EU implementována do 16. května 2017.25 Novelizace si klade za cíl
překonání problémů v procesu EIA, které byly zjištěny a identifikovány za dobu
22

Srov. preambuli Směrnice EIA, body 7, 14, 16, 18 - 20
Srov. ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. v) Směrnice EIA ve znění Evropského parlamentu a Rady
2014/52/EU. a ustanovení § 1 odst. 3 ZPV
24
Srov. Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice EIA (směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic
97/11/ES a 2003/35/ES). KOM(2009) 378 v konečném znění, s. 4 – 5.
25
Viz ustanovení čl. 2 odst.1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU.
23
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užívání směrnice.
Zaprvé je cílem novelizace sjednocení úpravy screeningové části zjišťovacího
řízení (viz níže) tak, aby byly ve všech členských státech posuzovány projekty
obdobného významu. Vzhledem k tomu, že většina sporů o nesprávnou transpozici
Směrnice EIA se týká právě úpravy screeningu, jde o zásadní otázku celé novelizace.
Má být zamezeno vyloučení posuzování projektů, které mají spadat do předmětu
procesu posuzování podle Směrnice EIA. Naopak z posuzování mají být vyloučeny
projekty se zanedbatelným vlivem na životní prostředí, které jsou ale dle národních
legislativ posuzovány, čímž se nadměrně zatěžuje a prodlužuje jejich realizace. Vedle
toho je také cílem zabránit tříštění významných projektů (salami-slicing) takovým
způsobem, aby byl proces EIA vyloučen.
Dalším z cílů je zlepšení kvality procesu EIA a jeho výstupů. Vzhledem k tomu,
že kvalita informací je zásadní pro správné zhodnocení vlivů, rozhodnutí o záměru a
účinnou účast veřejnosti, neúplnost či nedostatečná kvalita potřebných informací
snižují efektivitu procesu EIA. Důraz je také kladen na posouzení alternativ projektu.
Vzhledem k tomu, že směrnice nestanoví povinnost jejich posouzení, způsob a
počet posuzovaných alternativ se liší mezi jednotlivými členskými státy.
V poslední řadě jde o snahu zamezit rozsahově duplicitnímu posuzování
projektů na základě jak evropského tak národního práva a zajištění souladu s jinými
nástroji evropského práva, zejména Směrnicí SEA a Úmluvou z Espoo, přestože dle
Zprávy Komise nebyly v tomto ohledu zaznamenány zásadní problémy.26

26

Srov. Executive Summary of the Impact Assessment. SWD(2012) 354 final, s. 1 – 2 a Impact
Assessment. SWD/2012/0355 final, body 3.3.1 – 3.3.3., [online] dostupné
na
http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm (k 17.2.2015) a Zpráva Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a
účinnosti směrnice EIA (směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES). KOM(2009)
378 v konečném znění, s. 5 – 11.
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4 Proces posuzování vlivů na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí
4.1 Schéma procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Na úvod považuji za vhodné ve stručnosti popsat průběh procesu EIA.
Proces je zahájen na návrh osoby, která chce záměr realizovat
(oznamovatele) příslušnému úřadu, který následně zkoumá, v jakém rozsahu bude
třeba vlivy záměru posuzovat (scoping), případně zda-li vůbec má být záměr
posuzován (screening). Oznamovatel poté nechá na svůj náklad odborníkem
posoudit vlivy záměru a toto posouzení (dokumentaci) předloží příslušnému úřadu,
který ho nechá přezkoumat odborníkem nezávislým na oznamovateli (posudek). V
celém procesu je veřejnosti umožněno vyjadřovat své názory a obavy ohledně jeho
jednotlivých fází. Vrcholem procesu je vydání stanoviska EIA příslušným úřadem, ve
kterém je zohledněno vše, co v procesu vyšlo najevo. Toto stanovisko následně
slouží jako podklad pro rozhodování jiných orgánů podle zvláštních předpisů
(navazující řízení).
Jinými slovy lze proces EIA charakterizovat jako postup správních orgánů,
jehož cílem je za účasti veřejnosti a odborníků komplexně zhodnotit vlivy záměru na
životní prostředí a zajistit o těchto vlivech potřebné informace. Výstupy tohoto
hodnocení se následně užijí jako jeden z podkladů pro řízení, ve kterých se bude
rozhodovat o povolení hodnoceného záměru.

4.2 Obecný vztah zákona ke správnímu řádu
Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále "správní řád" nebo "SŘ") je možné
podpůrně užít jako obecného předpisu pro celý průběh procesu posuzování vlivů.
Užít správní řád však po dlouhou dobu nebylo možné. Novelou zákona č.
39/2015 Sb. došlo k odstranění obecného vyloučení užití správního řádu. Tím bylo
umožněno subsidiární užití správního řádu nikoli pouze v případech, které ZPV ve
svém původním znění povoloval. I před novelou však bylo možné užít část první SŘ
upravující základní zásady činnosti správních orgánů, na jejíž aplikaci vyloučení
16

správního řádu vliv nemá.27 Novelou by nicméně nemělo dojít k významným
změnám, jelikož proces EIA není postupem vedoucím k vydání rozhodnutí, tedy
správním řízením, ale postupem vedoucím k vydání závazného stanoviska.28

4.3 Vývoj zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí byl publikován dne 20. 3. 2001
pod č. 100/2001 Sb. a nahradil tak z části zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Ve své původní podobě obsahoval pouze úpravu posuzování vlivů
záměrů. Vliv koncepcí na životní prostředí byl posuzován stále podle zákona
původního.
První novelou ZPV byl zákon č. 93/2004 Sb., kterým se do zákona č. 100/2001
Sb. dostalo i posuzování vlivů koncepcí29 a to v mnohem podrobnější úpravě, než
podle zákona původního. Tím byl také zrušen zákon č. 244/1992 Sb., který v té době
obsahoval pouhé 4 paragrafy.
Již druhá novela, zákon č. 163/2006 Sb., byla reakcí na nedostatky, které
Evropská komise vytýkala České republice ohledně transpozice směrnic týkajících se
podlimitních záměrů

a

účasti

veřejnosti

na

posuzování vlivů

koncepcí.

Nejpodstatnější změnou bylo tedy zavedení fakultativního posuzování podlimitních
záměrů na základě zjišťovacího řízení.30
Další novelou byl zákon č. 186/2006 Sb., kterým došlo ke změně řady zákonů
v souvislosti s přijetím současného stavebního zákona. Změny se zde dotkly úpravy
posuzování koncepcí.
Novelou, jejímž cílem bylo zjednodušit proces EIA pro některé kategorie
záměrů, byl zákon č. 216/2007 Sb. Tato novela zavedla tzv. předzjišťovací řízení pro
podlimitní záměry (viz níže), které byly do té doby všechny podrobovány
zjišťovacímu řízení a možnost podání dokumentace namísto oznámení, čímž
dochází k přeskočení zjišťovacího řízení.31

27

viz HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 352.
viz sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období, s. 76.
29
došlo také k rozšíření působnosti zákona na větší spektrum koncepcí. Srov. ustanovení § 14 odst. 1
zákona č. 244/1992 Sb., a ustanovení § 3 písm. b) a § 10a ZPV
30
srov. sněmovní tisk 1194/0 z IV. volebního období.
31
blíže sněmovní tisk 141/0 z V. volebního období.
28
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Kontroverzní novelou byl zákon č. 436/2009, kterým se mění zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterým byl mimo jiné přidán do
ustanovení § 23 ZPV odstavec 10. Jeho účelem bylo zajistit soulad s čl. 10a Směrnice
EIA, který vyžaduje umožnit dotčené veřejnosti napadat zákonnost některých aktů
vydávaných v povolovacím procesu záměru, který byl podroben posuzování. Toho
mělo být dosaženo tím, že na základě zmíněného odstavce byla založena aktivní
žalobní legitimace občanských sdružení (dnes spolků) a obcí k napadání porušení
ZPV. Nejen samotní předkladatelé však již tehdy zpochybňovali praktický přínos
zmíněné novely, jelikož fakticky postavení dotčené veřejnosti nijak neposilovala.32
Z dalších několika novel, které do zákona o posuzování vlivů nevnášely žádné
zásadní změny lze jmenovat snad pouze zákon č. 350/2012 Sb., jehož cílem bylo
upřesnit vzájemný vztah zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále také "STAVZ") a ZPV.

4.4 Nedostatky transpozice Směrnice EIA související s novelou
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb.
Je zřejmé, že ZPV byl ze strany institucí EU nejednou podroben kritice.
V důsledku toho došlo k novelizacím ZPV, jak bylo nastíněno v předchozí kapitole.
Vzhledem k přetrvávajícímu názoru Komise o nesprávné či neúplné
transpozici směrnice EIA, předložila vláda poslanecké sněmovně dne 3. 9. 2014
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále
"novela ZPV"), jehož účelem je odstranění transpozičního deficitu vůči Směrnici EIA.
České republice bylo Evropskou komisí zejména vytýkáno, že:
– Záměr, pro který bylo vydáno stanovisko EIA, může být v navazujících řízeních
změněn, čímž dojde k situaci, že konečný záměr bude rozdílný od toho, který byl
posouzen v souladu se Směrnicí EIA. Je však proti účelu Směrnice EIA, aby změny,
32

blíže srov. sněmovní tisk 901/0 z V. volebního období, s. 8, [online] dostupné na
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw a SOBOTKA, M., HUMLÍČKOVÁ, P. Rozšíření účasti veřejnosti (?)
aneb několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. České
právo životního prostředí. Praha: 2010, číslo 27, s. 91 – 95.
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které mohou mít významný vliv na životní prostředí, nebyly posuzovány ve
smyslu Směrnice.
– Zjišťovací řízení i stanovisko EIA jsou pouze sadou doporučení pro další kroky a
nejsou jednoznačné.
– Dle ustanovení § 90 písm. e) zákona č. 18o/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), se nekontroluje soulad záměru se stanoviskem
EIA.
– Stanovisko EIA nemá povahu závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 4
stavebního zákona.
– Není stanoven způsob, jakým má správní úřad vydávající povolení zohlednit
stanovisko EIA, což nedostačuje k jeho řádnému uplatnění.
– Dle ustanovení § 91 odst. 1 stavebního zákona, kdy je možné posoudit vlivy na
životní prostředí podle zmíněného zákona souběžně s územním řízením, je dána
stavebnímu úřadu možnost, nikoli povinnost, postupovat podle ZPV, jinými slovy
je možné snížit požadavky předepsané ZPV (potažmo Směrnicí EIA).
– České právo umožňuje zákonným způsobem obejít požadavky Směrnice EIA ať
už tím, že v procesu povolování záměru nebudou zohledněny požadavky
Směrnice nebo závěry ze stanoviska EIA nebudou patřičně zohledněny.
– Spolky nemohou napadat hmotnou zákonnost vydaných rozhodnutí.
– Účastnící navazujících řízení nezahrnují veškerou dotčenou veřejnost dle
Směrnice EIA.
– Závěr zjišťovacího řízení by měl být soudně přezkoumatelný, ideálně samostatně,
ne až při přezkumu rozhodnutí z navazujícího řízení.
– Spolky se nemohou účastnit navazujících řízení ani iniciovat soudní přezkum, aniž
by se účastnily procesu EIA.
– Vyloučení odkladného účinku v ustanovení § 23 odst. 10 ZPV je v rozporu se
zásadou účinné soudní ochrany.
Reakcí České republiky na tyto výtky,33 vyjádřené Komisí ve formálním
upozornění ze dne 25. dubna 2013, č. j. C(2013) 2228, bylo přijetí novely ZPV, která
nabyla účinnosti dne 1. 4. 2015 jako zákon č. 39/2015 Sb. Jednotlivé změny, které
novela přináší, budou rozebrány podrobněji v příslušných kapitolách této práce.
33

Srov. sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období, s. 26 – 27.
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4.5 Subjekty procesu EIA
4.5.1 Oznamovatel
Prvním ze subjektů je zákonem označován jako oznamovatel, obecně
nazývaný také jako investor. Jím může být jak fyzická tak právnická osoba včetně
státu a územního samosprávného celku. Právě na návrh oznamovatele je řízení o
posuzování vlivů záměru na životní prostředí zahájeno.

4.5.2 Správní úřady příslušné k vedení řízení
Dalším ze subjektů jsou správní úřady, jejichž úkolem je vedení procesu a
plnění dalších úkolů stanovených ZPV. Podle ustanovení § 20 ZPV jsou jimi krajské
úřady nebo Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo životního prostředí (dále také
"ministerstvo" nebo "MŽP"). Příslušnost k posuzování jednotlivých záměrů je mezi
krajské úřady a ministerstvo rozdělena. V případě, že by bylo místně příslušných
krajských úřadů více, ministerstvo rozhodne, který provede posouzení.34
Krajské úřady jsou dle ustanovení § 22 písm. a) ZPV věcně příslušné k
posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci B, jejich změn a záměrů podle
ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) a e), tedy záměrů podlimitních a záměrů u kterých
probíhá tzv. naturové hodnocení. Místně příslušným je krajský úřad, v jehož
správním obvodu má být záměr realizován. Je-li záměr navržen na území více krajů,
pak je příslušný krajský úřad určen rozhodnutím ministerstva. V případě, že by bylo
zjištěno, že území dotčené výše vyjmenovanými záměry přesahuje hranice České
republiky, je však krajský úřad povinen postoupit jeho posuzování ministerstvu
podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona. Důvodem této úpravy změny příslušnosti je
především zájem na usnadnění komunikace s dotčenými státy, jelikož komunikace
bude mnohdy probíhat na diplomatické úrovni. Za tímto účelem ministerstvo dále
spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí.
Ministerstvo je naopak podle ustanovení § 21 písm. c) a f) příslušné k vedení
procesu EIA u záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci A zákona, záměrů u kterých je

34

viz ustanovení § 6 odst. 1 ZPV. V tomto případě se oznámení, podává ministerstvu, které po rozhodnutí
postoupí toto oznámení příslušnému úřadu.
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navrhovatelem Ministerstvo obrany i pokud jsou uvedeny ve sloupci B a veškerých
záměrů, kde probíhá mezistátní posuzování vlivů.
Ministerstvo dále zajišťuje posuzování záměrů i v případech, kdy by jinak byl
příslušný krajský úřad, pakliže si v konkrétním případě tuto působnost vyhradí.
Může-li to přispět rychlosti a hospodárnosti řízení, může ministerstvo také, po
dohodě s krajským úřadem, přenést posuzování záměrů podle ustanovení § 21 písm.
c) na tento orgán. K těmto změnám v příslušnosti by nicméně mělo docházet
zřídka.35
V případě pochybností (mimo jiné) o zařazení záměru do příslušné kategorie
nebo sloupce přílohy č. 1 ZPV je určující vyjádření ministerstva, které je pro příslušný
orgán závazné.36 Podnět k takovému vyjádření může podat každý.37
Mezi další úkoly správních orgánů patří činnosti informační a evidenční
povahy a v případě ministerstva také výkon vrchního státního dozoru, zajišťování
mezistátního posuzování, udělování a odnímání autorizací.38

4.5.3 Veřejnost
Účast široké veřejnosti je charakteristickým rysem procesu EIA. Pro samotný
proces EIA není účast veřejnosti nikterak limitována. Může se proto jednat jak o
osoby fyzické tak právnické a to bez ohledu na to, jaký zájem hodlají v procesu
prosazovat.
Veřejnost je definována jako jedna nebo více osob. Do novely ZPV č. 39/2015
Sb. nebyla veřejnost zákonem definována, dnes je však její vymezení obsaženo v
ustanovení § 3, písm. h). Definování pojmu veřejnost okruh osob, které se mohou
procesu EIA zúčastnit nezužuje ani nerozšiřuje, šlo však dle navrhovatele novely ZPV
o nutný krok ke splnění požadavků Komise.39 V souvislosti s tím došlo také k
formulačním změnám na příslušných místech zákona, kdy byl nahrazen výraz každý
výčtem subjektů, které byly v pojmu každý dříve obsaženy.
35

srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF
– nakladatelství ARCH, 2005, s. 99 - 100.
36
viz ustanovení § 23 odst. 3 ZPV.
37
viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 99.
38
blíže viz ustanovení § 21 a § 22 ZPV.
39
viz sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období, s. 58.
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Mezi práva veřejnosti pak patří zejména možnost podávat vyjádření zásadně
ke všem krokům procesu EIA a dále uplatňovat připomínky k záměru v navazujících
řízeních.
Zákon také v ustanovení § 3 písm. i) definuje pojem dotčená veřejnost. Podle
bodu 1. zmíněného ustanovení za dotčenou veřejnost zákon považuje osobu, jejíž
práva a povinnosti mohou být rozhodnutím v navazujícím řízení dotčena. Mezi
dotčená práva budou typicky patřit právo vlastnické, právo na život a zdraví, právo
na příznivé životní prostředí a řada jiných. Je třeba si uvědomit, že ZPV těmto
osobám žádná zvláštní oprávnění nepřiznává a zachází s nimi stejně jako s ostatní
veřejností. Jejich ochrana by tedy měla být zajištěna tím, že jim zvláštní zákony
upravující navazující řízení přiznají postavení účastníka řízení. Podle bodu 2. jsou
dotčenou veřejností také nepodnikatelské právnické osoby soukromého práva
(spolky), jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného
zdraví. Další podmínkou pro zařazení do kategorie dotčené veřejnosti je splnění
podmínky zavedenosti, tedy existence spolku alespoň po dobu 3 let před zákonem
stanovenými skutečnostmi,40 nebo podmínky podpory takového spolku nejméně
200 osobami. Definice byla zavedena novelou ZPV č. 39/2015 Sb. za účelem řádné
transpozice Směrnice EIA.
Těmto osobám je přisouzeno privilegované postavení záležející v přiznání
postavení účastníka navazujícího řízení a v možnosti podávat odvolání proti
rozhodnutím v navazujícím řízení, bez ohledu na jejich předchozí aktivitu v procesu
povolování záměru. Dále mají možnost domáhat se ochrany u soudu. O těchto
zvláštních právech bude pojednáno podrobněji v příslušných kapitolách této práce.

4.5.4 Dotčené správní úřady
Podle ustanovení § 3 písm. e) jsou jimi správní úřady, jejichž úkolem je hájit
zájmy chráněné zvláštními zákony, pokud vliv záměru zasahuje alespoň z části do
jejich správního obvodu a vždy je jím Česká inspekce životního prostředí. Vedle
obecné definice ve výše zmíněném ustanovení zákon určuje v ustanovení § 23 odst.
5, že pro případy posuzování vlivu na veřejné zdraví je pro záměry přesahující rámec
40

viz ustanovení § 3 písm. i) bod 2. ZPV.
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kraje příslušné Ministerstvo zdravotnictví, v ostatních případech krajské hygienické
stanice. Dále pro konkrétní kategorie záměrů vyjmenované v ustanovení § 23 odst.
6 je dotčeným správním úřadem vždy také Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Dotčené správní úřady mají v procesu EIA právo vyjadřovat se ke všem fázím
posuzování. V tomto ohledu jsou tedy v rovnocenném postavení s veřejností. Dále je
jim uložena povinnost zpřístupňovat dokumenty zpracovávané v rámci posuzování
a to podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.41 Mimo
to jsou jedním z povinných subjektů poskytujících informace při předběžném
projednání podle ustanovení § 15 ZPV.

4.5.5 Dotčené územní samosprávné celky
Zákon o posuzování vlivů je v ustanovení § 3 písm. d) definuje jako takové
územní samosprávné celky, jejichž správní obvod tvoří alespoň z části dotčené
území. Územní samosprávné celky zde vystupují v samostatné působnosti. Definice
zahrnuje jak obce, tak kraje.42
Úkolem územních samosprávných celků je především hájení zájmů ochrany
životního prostředí. K tomuto účelu mohou podávat vyjádření ve všech fázích
procesu EIA, stejně jako veřejnost a dotčené správní úřady. Vedle toho se mohou
obce na základě ustanovení § 9c odst. 3 písm. a) stát účastníky navazujícího řízení.
Zákon v tomto ohledu poskytuje silnější postavení dotčené veřejnosti, jelikož ÚSC
neumožňuje domáhat se soudní ochrany na základě ZPV.
Povinností ÚSC je pak, obdobně jako u dotčených správních úřadů,
zpřístupňovat zpracovávané dokumenty podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí.43

4.5.6 Autorizovaná osoba
Dle ZPV je autorizovanou osobou ten, komu byla udělena autorizace pro
posuzování vlivů na životní prostředí. Držitelem autorizace může být pouze fyzická
41

viz ustanovení § 23 odst. 1 ZPV.
viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 22 - 23.
43
viz ustanovení § 23 odst. 1 zákona.
42
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osoba.
Autorizace může být udělena pouze osobě splňující podmínky stanovené v
ZPV, kterými jsou svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost a praxe v oboru.
Bezúhonnou je dle zákona taková osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za
trestný čin související s činností autorizované osoby. Podmínku odborné
způsobilosti dále rozvádí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb. o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s
posuzováním vlivů na životní prostředí (dále "vyhláška č. 457/2001 Sb."). Odborná
způsobilost zahrnuje ukončení vysokoškolského vzdělání v oblasti vztahující se k
problematice posuzování vlivů na životní prostředí a vykonání zkoušky odborné
způsobilosti.
Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu ZPV
uděluje Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a
to na dobu 5 let. Autorizaci lze na žádost opakovaně prodlužovat v případě, že se
nezměnily podmínky za nichž byla udělena.44
Vedle toho podle ustanovení § 19 odst. 1 mohou vlivy na veřejné zdraví u
vybraných záměrů posuzovat pouze osoby s osvědčením odborné způsobilosti pro
oblast veřejného zdraví. Toto osvědčení uděluje a odnímá Ministerstvo
zdravotnictví. Podmínky pro získání osvědčení a způsob jeho získání je upraven ve
vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší
podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení.
Důvodem přítomnosti autorizované osoby v procesu EIA je především
zajištění dostatečné odbornosti a tím i kvality materiálů klíčových pro průběh
posuzování. Pouze autorizované osoby mohou zpracovávat oznámení s
náležitostmi dokumentace, dokumentaci, vyhodnocení a posudek a spolu s ním i
návrh stanoviska EIA.45 Tímto by mělo být docíleno toho, že stanovisko EIA bude po
obsahové stránce sloužit jako jeden z klíčových podkladů pro navazující rozhodnutí.
Dalším důvodem může být Směrnice EIA 2014, která v ustanovení čl. 5 odst. 3 písm.
a) a b) vyžaduje, aby dokumentaci zpracovávala osoba s dostatečnou kvalifikací a
44
45

viz ustanovení § 19 odst. 6 ZPV.
viz ustanovení § 19 odst. 1 ZPV.
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aby příslušný úřad měl dostatečné odborné zázemí k posouzení dokumentace. V
tomto ohledu lze uzavřít, že česká úprava předchází úpravu evropskou. Zákon totiž
na rozdíl od evropské legislativy vyžaduje zpracování zmiňovaných dokumentů už
od počátku své účinnosti.
Zpracovávat materiály vyčtené v ustanovení § 19 odst. 1 mohou pouze
autorizované osoby. Zavazovat se k jejich zpracování mohou nicméně jakékoli
podnikající fyzické či právnické osoby, pokud jsou ve smluvním vztahu s
autorizovanou osobou, která pro ně zpracování materiálů zajistí.46

4.6 Předmět posuzování
Předmětem posuzování podle ZPV jsou stavby, činnosti a technologie, jejichž
realizace by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí, souhrnně
označované jako záměry. Jednotlivé druhy záměrů jsou pak obsaženy v příloze č. 1 k
zákonu.
Záměry lze dělit na ty, které se posuzují obligatorně, tedy na záměry
kategorie I uvedené příloze č. 1 zákona a jejich změny, pokud samy přesáhnou
stanovené limity a na záměry, u kterých je posuzování vlivu na životní prostředí
fakultativní. Fakultativnost posuzování záleží v tom, že potřebu posuzování těchto
záměrů zjišťuje příslušný úřad ve zjišťovacím řízení. Tyto záměry jsou posuzovány
pouze v případech, kdy je úřadem zjištěna možnost významného vlivu na životní
prostředí, resp. není-li významný vliv vyloučen.
Mezi fakultativně posuzované záměry patří za prvé změny záměrů kategorie
I, pokud samy nedosahují limitních hodnot a pokud by mohly mít významný
negativní vliv na životní prostředí, za druhé záměry kategorie II a jejich změny,
pokud dosahují limitních hodnot a za třetí záměry obsažené v příloze č. 1 zákona,
které limitních hodnot nedosahují (tzv. podlimitní záměry), kde příslušný úřad
stanoví, že budou posuzovány ve zjišťovacím řízení.
Také jsou fakultativně posuzovány záměry, u kterých probíhá hodnocení
jejich případného vlivu na soustavu NATURA 2000 na základě ustanovení § 45h a §
45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále "ZOPK")(tzv. naturové
46

viz ustanovení § 19 odst. 1 ZPV.
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hodnocení). Tyto záměry jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na soustavu
NATURA 2000 pouze, pokud stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody
negativní vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nevyloučí. V
takovém případě proces posuzování probíhá podle ZPV, jímž se řídí i rozsah a
způsob posuzování. Posuzují se tedy veškeré vlivy záměru tak, jak to vyžaduje ZPV.
Nicméně v případech, kdy je záměr hodnocen pouze pro svůj potenciální negativní
vliv na soustavu NATURA 2000 a kdy by jinak posuzován nebyl, budou ostatní vlivy
záměru zřejmě zanedbatelné. Je také vhodné zmínit, že pro toto posuzování je
potřeba odlišné autorizace, než dle ZPV.
V poslední řadě jsou fakultativně posuzovány záměry podle písmene f)
ustanovení § 4 odst. 1 zákona, které bylo novelou ZPV do zmíněného ustanovení
vloženo. Nevytváří se zde však nová kategorie posuzovaných záměrů, ale jde o
záměry, které neobstály v rámci verifikačního stanoviska47 (viz níže). Jde tedy o
záměry, u kterých byly mezi vydáním závazného stanoviska k posouzení vlivů
záměru a podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení provedeny takové změny,
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.
Zákon dále obsahuje i negativní vymezení předmětu posuzování v ustanovení
§ 4 odst. 2, nejde však o vynětí absolutní. Jde o řadu záměrů či jejich částí, jejichž
realizace je třeba z naléhavých důvodů obrany či plnění mezinárodních smluv, nebo
je záměr třeba realizovat za účelem bezprostředního odvrácení důsledků nebo ke
zmírnění nepředvídatelné48 události, která by mohla vážně ohrozit zdraví,
bezpečnost, majetek, ale i životní prostředí. Zároveň, jde-li o záměry realizované za
účelem obrany nebo plnění mezinárodních smluv, je podmínkou vynětí skutečnost,
že byl vyhlášen jeden z mimořádných stavů49 dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o
bezpečnosti České republiky, tedy válečný stav, nouzový stav, či stav ohrožení.
47

viz ustanovení § 9a odst. 4 a 5 ZPV.
k dané formulaci se objevily v odborné literatuře pochybnosti, srov. PETRŽÍLEK, P., GUTH, J.,
TÝCOVÁ, G. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF nakladatelství ARCH, 2002. s. 35, dle které lze v případě takové situace postupovat pouze podle
ustanovení § 23 odst. 7 ZPV. V pozdějším komentáři se danou formulací autor nezabývá. Dle mého
názoru je formulace správná. Z textu normy totiž plyne, že nepředvídatelná událost již nastala a norma
míří na případy, kdy je zájem na bezprostřední reakci na takovou událost. Naopak v případě, kdy by
událost byla předvídatelná, bylo by nutné posouzení vlivů preventivních opatření provést řádným
postupem, jelikož zde bezprostřednost hrozby odpadá. Vzhledem k přetrvání formulace lze soudit, že
prvotní pochybnosti byly překonány.
49
viz PAVLÍČEK V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 1.
úplné vydání. Praha: Leges, 2011. s. 1041 - 1043.
48
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Poslední podmínkou pro vynětí, společnou pro všechny typy záměrů, je rozhodnutí
vlády o vynětí.
Vládě je v případě užití tohoto ustanovení stanoveno několik povinností,
kopírujících ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. a) až c) směrnice EIA. První z nich je
povinnost informovat veřejnost, přičemž se ustanovení § 16 ZPV užije přiměřeně.
Dále má vláda zvážit možnost jiného pro danou situaci vhodnějšího postupu
posouzení vlivů záměru se zapojením veřejnosti. V úvahu přichází kupříkladu
zjednodušit proces EIA tak, aby bylo stále možné na nastalý stav adekvátně
reagovat, posoudit vlivy podle jiných předpisů nebo provést proces EIA ex post. O
výsledku takového posouzení je nutné informovat veřejnost dle ustanovení § 16
zákona. V poslední řadě je vláda povinna před vydáním rozhodnutí poskytnout
Evropské komisi informace o důvodech vyloučení procesu EIA a také informace
zveřejňované v případě vedení alternativního procesu posuzování.
Je třeba však zmínit, že tento postup nelze aplikovat na případy, kdy je třeba
provádět mezistátní posuzování vlivů.
Z posuzování lze také vyloučit i další záměry a to podle ustanovení § 23 odst.
7 ZPV. Jde o případy, kdy je realizace záměru nutná ke zmírnění nebo odvrácení
důsledků události, která závažně a bezprostředně

ohrožuje životní prostředí,

zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva.
Od ustanovení §4 odst. 2 se však daný postup v řadě okolností odlišuje.
Předně musí být životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek ohroženy
bezprostředně, nestačí, že ohrožení je pouze možné. Tento postup také nelze
použít pro případy, kdy realizace záměru je nutná ke splnění mezinárodních smluv či
z důvodů obrany. Dále k tomuto vynětí dochází až po zahájení procesu EIA. Dle
zákona také nejde o vynětí z předmětu posuzování, ale o upuštění od posuzování
záměru, který by jinak předmětem posuzování byl.
K tomuto postupu je po splnění výše zmíněných podmínek oprávněn
příslušný orgán vedoucí proces EIA. Ustanovení § 23 odst. 7 ukládá příslušnému
orgánu postupovat obdobně podle ustanovení § 4 odst. 2, resp. ukládá mu tytéž
povinnosti, jaké má vláda při postupu podle zmíněného ustanovení. Tím je zaručen
soulad s ustanovením čl. 2 odst. 4 směrnice EIA. Směrnice sama totiž nezná žádný
jiný zvláštní postup se stanovením odlišných povinností, kdy jsou předměty
27

posuzování z procesu EIA z mimořádných důvodů vyloučeny, byť by jinak posouzení
podléhaly.
V případě mezistátního posuzování bude však nutné užít ustanovení § 4 odst.
2 analogicky a tím vyloučit užití tohoto postupu u těchto záměrů.50

4.7 Rozsah a způsob posuzování
Zákon obsahuje v ustanovení § 2 výčet právem chráněných zájmů, u nichž se
vlivy záměru posuzují. Ve Směrnici EIA jde o ustanovení čl. 3. Mezi tyto zájmy náleží
veřejné zdraví a životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny,
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní
zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Dle tohoto ustanovení se vlivy na tyto
zájmy posuzují jak samostatně tak v jejich vzájemném působení a v souvislostech.
Účelem formulace ustanovení je dosáhnout komplexního posouzení vlivů
záměrů (ale i koncepcí) na životní prostředí a lidské zdraví.51 ZPV chápe pojem
životní prostředí šířeji, než zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, když do něho
zahrnuje také hmotný majetek a kulturní památky. Na rozdíl od směrnice EIA však
zákon neuvádí výslovně vliv na kulturní dědictví.
Posouzení musí být provedeno tak, aby souhrnně postihlo vlivy záměru na
životní prostředí a lidské zdraví. Tomu také odpovídá formulace ustanovení § 5
zákona. Předně tedy zákon stanoví, že posuzování zahrnuje zjištění, popis,
posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých vlivů provedení i
neprovedení záměru.
Při posuzování se vychází ze stavu životního prostředí, který tu byl v době,
kdy bylo podáno oznámení, tzv. referenční stav, s tím, že se přihlíží také k dalším
záměrům nebo koncepcím, které jsou či budou v území realizovány. Je-li záměr
rozdělen na více etap, hodnotí se také vliv záměru jako celku. Tím má být dosaženo
zhodnocení vlivů takových záměrů (typicky liniových staveb), jejichž výstavba je
rozdělena do několika úseků a kde by hodnocení každého úseku samostatně

50

viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 100.
51
viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 20.

28

nepostihovalo skutečné vlivy celého záměru.
Cílem hodnocení je komplexní posouzení záměru, tedy postihnout v úplnosti
celý "životní cyklus" záměru od jeho přípravy, přes realizaci, běžný provoz i
mimořádné stavy (havárie), po likvidaci a případnou rekultivaci území. Posuzuje se
jak provedení záměru, tak jeho neprovedení, tedy tzv. nulová varianta. Od počátku
posuzování by měly být zkoumány různé varianty záměru záležející např. ve změně
umístění záměru, změně užitých technologií, posunutí realizace v čase apod.
Oznamovatel však nemusí v oznámení předložit úplné hodnocení jednotlivých
variant. Zřetel je kladen jak na vlivy přímé, tak nepřímé a to jak samostatně, tak v
souhrnu či ve spojení s vlivy v území již přítomnými.
Součástí posuzování je, v souladu se zásadou prevence, také návrh
kompenzačních opatření s vyhodnocením jejich účinků. Tato opatření směřují jak k
minimalizaci negativních vlivů, tak k posílení pozitivních vlivů záměru na životní
prostředí a patří mezi náležitosti stanoviska EIA.52
Rozsah posuzování vlivů na životní prostředí nebyl novelou ZPV nijak
pozměněn. Ve směrnici EIA došlo novelizací Směrnicí EIA 2014 k několika změnám
rozšiřujícím výčet chráněných zájmů a výslovně bylo zakotveno také hodnocení
předpokládaného vlivu nehod nebo katastrof postihujících záměr. Změna české
právní úpravy procesu EIA zřejmě nebude třeba, jelikož ZPV s vlivy na tyto zájmy už
nyní pracuje.

4.8 Postup před podáním oznámení
Před podáním oznámení lze využít institutu předběžného projednání s
příslušnými úřady či dotčenými správními úřady podle ustanovení § 15 ZPV. Jeho
cílem může být zjištění, zda se vůbec jedná o záměr dle ZPV, zařazení záměru podle
přílohy č. 1 nebo zjištění rozsahu dotčeného území. V případě důvodných
pochybností je však třeba postupovat podle ustanovení § 23 odst. 3 a podat podnět
k určení sporných skutečností ministerstvu. Dále lze předběžné projednání využít ke
zjištění názorů a informací od příslušných úřadů či dotčených správních úřadů k
záměru ještě před samotným počátkem procesu EIA. Úřady, se kterými je záměr
52

viz příloha č. 6 ZPV.
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projednáván jsou také povinny doporučit potenciálnímu oznamovateli projednání s
dalšími dotčenými úřady, územními samosprávnými celky, ale i dalšími subjekty,
kterými mohou být spolky v daném území působící.53 Přestože výsledky
předběžného

projednání

nejsou

pro

zúčastněné

subjekty

závazné,

jeho

prostřednictvím má oznamovatel možnost seznámit se s postoji subjektů, které se
následně účastní samostatného procesu EIA a připravit se na případné střety zájmů
ještě před tím, než je podáno oznámení.
Nabízí se otázka, jde-li v tomto případě o předběžnou informaci podle
ustanovení § 139 správního řádu. Aby bylo možné užít obecnou úpravu ve správním
řádu, musí být splněna podmínka, že zvláštní zákon možnost požadovat
předběžnou informaci stanoví. ZPV sice výslovně nestanoví, že předběžné
projednání podle ustanovení § 15 je předběžnou informací podle ustanovení § 139
SŘ, to by však nemělo být důvodem vyloučení užití správního řádu.54 Předběžná
informace se také musí týkat rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, které je orgán
příslušný vydat. Závazné stanovisko EIA je pak právě tímto podmiňujícím úkonem.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí určuje, že o předběžné projednání
může požádat pouze oznamovatel před podáním oznámení, zatímco správní řád
umožňuje žádat každému.55 ZPV však za oznamovatele považuje každého, kdo
hodlá realizovat záměr,56 nikoli až toho, kdo podal oznámení. Tento potenciální
oznamovatel tedy odpovídá pojmu každý. Z tohoto hlediska by tedy bylo možné
považovat předběžné projednání za předběžnou informaci podle správního řádu.
Od předběžné informace podle ustanovení § 139 SŘ se však předběžné
projednání také odlišuje. Za prvé lze o předběžné projednání žádat pouze před
podáním oznámení, nikoli i po zahájení řízení. Další rozdíl se týká obsahu informací,
které se dostanou žadateli. Zatímco formulace ve správním řádu v celku přesně
stanoví, jakých informací se tazateli dostane, zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí zdaleka tak zřejmý není. Poněkud vágní formulace naznačuje, že lze

53

viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 82.
54
Mimo to zákon o posuzování vlivů na životní prostředí je starší než současný správní řád a výslovný
odkaz by ani nebyl možný.
55
viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013. s. 574.
56
viz ustanovení § 6 odst. 1 ZPV.
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poskytnout daleko širší škálu informací, než které předvídá správní řád (byť zřejmě
půjde o informace obdobné těm, se kterými ustanovení § 139 SŘ počítá). Srovnámeli dále úpravu ZPV s úpravami předběžných informací podle jiných zákonů,57 jde o
formulace v mnohém odlišné od ZPV. Také skutečnost, že jde o projednání lze
chápat jako požadavek vedení dialogu s potenciálním oznamovatelem a větší
iniciativy příslušného orgánu, než jakou by vyžadovala pouhá odpověď na žádost o
informace, byť v praxi se může rozdíl smazávat.
Lze tedy shrnout, že předběžné projednání je institutem příbuzným
předběžné informaci, obojí jsou úkony podle části čtvrté SŘ, nejedná se však o
institut totožný. Úvaha, která k tomuto závěru vedla, se zakládá na neurčitosti
formulace

obsahu

poskytovaných

informací,

porovnáme-li

ji

s úpravami

předběžných informací. Dalším důvodem je skutečnost, že zde příslušný úřad má
záměr projednat, nejen doporučit projednání s ostatními subjekty, které mohou
v procesu EIA působit. Cílem zde tedy může být obeznámení oznamovatele s
prostředím, ve kterém se bude při procesu EIA pohybovat a nejen pouhé seznámení
s tím, jak bude jeho oznámení posuzováno příslušným úřadem.

4.9 Oznámení
Oznámení je úkon, kterým se zahajuje samotný proces posuzování vlivů na
životní prostředí. Zákon upravuje otázky týkající se oznámení v ustanovení § 6.
Podává ho oznamovatel příslušnému úřadu. V případě, kdy je dána příslušnost více
krajských úřadů, se podává ministerstvu. Oznámení je třeba podat také u
podlimitních záměrů. U nich příslušný úřad posléze zkoumá, jestli budou podléhat
přezkoumání ve zjišťovacím řízení.
Obsah oznámení je vymezen v přílohách č. 3 a č. 3a s tím, že náležitosti
požadované přílohou č. 3 se užijí obecně pro oznamování veškerých záměrů vyjma
záměrů podlimitních, kde se na oznámení kladou nižší nároky a kde se užije příloha
č. 3a zákona.
Obecně by obsahem oznámení měla být identifikace oznamovatele, základní

57

např.: ustanovení § 21 stavebního zákona, § 18 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, § 29 písm. q)
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
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charakteristika záměru, jeho potenciálních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví,
charakteristika stavu životního prostředí a návrh kompenzačních opatření. Varianty
řešení záměru a důvody volby konkrétního řešení záměru je oznamovatel povinen
vždy uvést také, vyjma podlimitních záměrů. Dále je třeba do oznámení zahrnout i
všeobecně srozumitelné netechnické shrnutí, jehož úkolem je umožnit široké
veřejnosti bez dostatečných odborných znalostí seznámit se obsahem oznámení. V
případě podávání oznámení podlimitního záměru jsou nároky na obsah oznámení
nižší, je však vždy třeba poskytnout informace v takovém rozsahu, aby mohl
příslušný úřad posoudit, zda bude podlimitní záměr podléhat přezkoumání ve
zjišťovacím řízení.
Splňuje-li oznámení zákonné náležitosti, zajistí příslušný úřad ve lhůtě 7
pracovních dní jeho zveřejnění podle ustanovení § 16 zákona a zajistí také doručení
dotčeným správním úřadům, dotčeným územním samosprávným celkům, případně
ministerstvu, je-li příslušným úřadem krajský úřad. Nejsou-li však náležitosti
oznámení splněny, bylo by zřejmě nutné postupovat podle ustanovení § 37
správního řádu a příslušný orgán by měl podstoupit příslušné kroky k odstranění
nedostatků.58
Fakultativně lze také podat oznámení s obsahem dokumentace podle přílohy
č. 4 a u záměrů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až c) lze předložit namísto
oznámení přímo dokumentaci, leda by šlo o záměry, u kterých probíhá mezistátní
posuzování. Cílem těchto postupů je zkrácení procesu EIA a snížení jeho nákladů.
Dokumentaci je vhodné předkládat zejména v případech, kdy je zřejmé, že
bude nutné provést proces EIA a kde se realizace záměru jeví jako bezproblémová.
Půjde tedy o situace, kdy lze dokumentaci zpracovat v takovém rozsahu, jaký bude
požadován, aniž by bylo třeba upřesňovat požadavky na její obsah v závěru
zjišťovacího řízení. V případě, že je předložena dokumentace, neprobíhá zjišťovací
řízení a postupuje se přímo dle ustanovení § 8 ZPV upravující postup subjektů
procesu EIA týkající se dokumentace. Vzhledem k tomu, že dokumentaci lze v
průběhu procesu oznamovateli vracet k dopracování i na základě vyjádření

58

srov. DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF
– nakladatelství ARCH, 2005, s. 42. Komentář odkazuje na ustanovení § 19 zákona č. 71/1967 Sb. o
správním řízení, nicméně jde o úpravu obdobnou k ustanovení § 37 SŘ.
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podaných k ní, je vhodné zjistit postoje dotčených subjektů například využitím
institutu předběžného projednání podle ustanovení § 15 ZPV.
Oznámení s náležitostmi dokumentace je pak vhodné

předkládat v

případech, kdy lze nutnost provedení procesu EIA předpokládat a kdy není
očekáváno nesouhlasné vyjádření k záměru. Stejně jako v předchozím případě půjde
především o obligatorně posuzované záměry. Je-li předloženo oznámení s
náležitostmi dokumentace, postupuje příslušný úřad podle ustanovení § 7 odst. 7
ZPV. Není-li tedy k záměru vzneseno žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření,
může určit v závěru zjišťovacího řízení, že se oznámení považuje za dokumentaci. Je
třeba zdůraznit, že takový postup úřadu je na jeho uvážení, je tedy i zde vhodné
zjistit stanovisko příslušného úřadu (a vzhledem k výše zmíněné podmínce také
ostatních subjektů majících právo vyjádřit se k oznámení) předem, využitím institutu
předběžného projednání. Není-li splněna podmínka tohoto postupu, pak příslušný
úřad na základě vyjádření stanoví rozsah dopracování oznámení tak, aby mohlo
nahradit dokumentaci.59
Zpracovatelem oznámení s náležitostmi dokumentace a dokumentace, je-li
předkládána namísto oznámení, mohou být pouze osoby s autorizací podle
ustanovení § 19 ZPV, v ostatních případech však zákon žádné zvláštní podmínky na
osoby zpracovávající oznámení neklade.
K oznámení se mohou na základě ustanovení § 6 odst. 7 ZPV vyjadřovat
veřejnost, dotčená veřejnost i dotčené správní úřady a dotčené územně
samosprávné celky bez jakéhokoli omezení. Zmíněným ustanovením je tedy
zajištěna konzultativní účast veřejnosti již v raných fázích procesu EIA. Cílem
zapojení veřejnosti a jiných subjektů v této fázi řízení je především sběr informací,
podnětů a názorů, ze kterých příslušný úřad čerpá poznatky, kterých by jinak měl
nedostatek a které jsou potřebné pro řádné provedení následujících fází procesu
EIA.60 Všem, kteří se vyjadřují k oznámení je zde dáno rovnocenné postavení.
Jediným omezením k podávání vyjádření je zákonná lhůta 20 dní od
zveřejnění informace o oznámení. Pokud jsou vyjádření zaslána až po stanovené
59

blíže OBLUK, V. EIA rukověť oznamovatele záměru. 2011. [online]. dostupné na
http://www.mzp.cz/cz/rukovet_oznamovatele. s. 26 - 30.
60
viz PETRŽÍLEK, P., GUTH, J., TÝCOVÁ, G. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s
komentářem. 1. vydání. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2002. s. 44 - 45.
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lhůtě, příslušný úřad k nim již nemusí přihlížet.
Je zajímavé, že návrh novely ZPV měnil v původním znění formulaci
ustanovení § 6 odst. 7 ZPV tak, že k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad již
nepřihlíží.61 Pro tuto změnu argumentoval tím, že není zřejmé, dle jakých kritérií se
úřady rozhodují k vyjádření přihlédnout či nikoli, dále zásadou rovnosti a právní
jistoty. Tato změna nicméně nebyla přijata. Vzhledem k faktu, že jde o první fázi
procesu EIA, kdy se široká veřejnost o připravovaném záměru teprve dozvídá,
považuji ponechání původní formulace ustanovení za vhodné. Za prvé je tím
posílena pozice veřejnosti a za druhé i pro oznamovatele tato úprava přináší určité
výhody, jelikož v této fázi bude nejméně nákladné zajistit vypracování dokumentace
s ohledem na vyjádření veřejnosti, popřípadě provést změny v záměru či navrhnout
dodatečná kompenzační opatření. Neméně významným důvodem je pak
skutečnost, že z vyjádření podaných k oznámení vychází příslušný úřad při formulaci
závěru zjišťovacího řízení. Vady závěru zjišťovacího řízení mohou následně vést k
nedostatkům dokumentace, případně k napadení závěru zjišťovacího řízení
odvoláním či u soudu.62 Dále je třeba si uvědomit, že i v případě, že je správnímu
úřadu dána možnost diskrece,63 jeho postup není zcela libovolný a musí se
pohybovat v rámci určitých mantinelů tvořených zejména zásadami činnosti veřejné
správy.64 Z tohoto důvodu tedy nelze souhlasit s názorem navrhovatele, že není
zřejmé, na základě jakých kritérií příslušný úřad k vyjádřením přihlédne či nikoliv,65
jelikož tato kritéria by měla být stejná jako u předcházejících řízení.
Novelou doznalo zmíněné ustanovení pouze formulačních změn, když byl
původní pojem každý nahrazen výčtem subjektů, které se mohou k oznámení
vyjadřovat. Obsah nicméně změněn nebyl.

4.10 Zjišťovací řízení
Zjišťovací řízení je další fází procesu EIA, která je zahájena podáním
61

srov. Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 3 a 60.
blíže viz kapitoly 4.10, 4.11 a 6.1 této práce.
63
viz PETRŽÍLEK, P., GUTH, J., TÝCOVÁ, G. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s
komentářem. 1. vydání. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2002. s. 45.
64
srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 80 85.
65
blíže viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 60.
62
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oznámení. Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění rozsahu údajů, které mají být
součástí dokumentace, s ohledem na konkrétní okolnosti týkající se záměru a
současného stavu poznatků nebo, u fakultativně posuzovaných záměrů
rozhodnout, zda se budou posuzovat.
Zvláštní případ, kdy se zjišťovací řízení nekoná, jelikož byla namísto oznámení
předložena dokumentace, byl popsán v kapitole 4.9.

4.10.1

Účel zjišťovacího řízení

Zjišťovací řízení má dva základní cíle s ohledem na to, jde-li o obligatorně
posuzované záměry či záměry posuzované fakultativně. Při posuzování se v celém
zjišťovacím řízení přihlíží k zásadám stanoveným přílohou č. 2 zákona, které obecně
postihují povahu a charakter záměru, charakteristiku území, kde má být záměr
realizován a jeho schopnosti vypořádat se s vlivy, které záměr bude působit a
nakonec charakteristika samotných vlivů, jako jejich rozsah a četnost. Zákon dále
stanoví, že příslušný úřad při tomto posuzování vždy přihlíží k povaze, rozsahu a
umístění záměru, k tomu, zda záměr dosahuje limitních hodnot a k vyjádřením
veřejnosti, dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků.
U fakultativně posuzovaných záměrů, tedy záměrů podle ustanovení § 4
odst. 1 písm. b) až f) ZPV, probíhá tzv. screening, upravený v ustanovení § 7 odst. 2
zákona. Jeho účelem je určit, mají-li být konkrétní záměry posuzovány podle ZPV.
Cílem screeningu je tedy zjištění, zda záměr může mít samostatně nebo s jinými
záměry významný vliv na životní prostředí nebo na soustavu NATURA 2000 a zda-li
proto bude třeba tyto vlivy posuzovat.
Zvláštní postup se uplatní u podlimitních záměrů. Tyto podléhají zjišťovacímu
řízení pouze v případě, že tak stanoví příslušný úřad v tzv. předzjišťovacím řízení na
základě oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona.
Výsledek tohoto postupu se sděluje oznamovateli a také se zveřejňuje.66
Jde-li o obligatorně posuzované záměry, nebo je-li závěrem screeningu
zjištění, že záměr bude posuzován podle ZPV, přistoupí se k tzv. scopingu,
upravenému v ustanovení § 7 odst. 1 zákona. Jeho cílem je upřesnění informací,
66

viz ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) a § 6 odst. 2 a 3 ZPV.
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které mají být obsaženy v dokumentaci a to s ohledem na konkrétní povahu záměru,
na aspekty životního prostředí, které mohou být daným záměrem zasaženy a na
současný stav poznatků a metod posuzování.

4.10.2

Závěr zjišťovacího řízení

Výsledkem zjišťovacího řízení je odůvodněný písemný závěr. U obligatorně
posuzovaných záměrů a v případě že příslušný úřad dojde k závěru, že vlivy
fakultativně posuzovaného záměru mají být posuzovány dle ZPV, má formu úkonu
podle části čtvrté správního řádu. Jde-li o záměry posuzované fakultativně a
příslušný úřad dojde k závěru, že záměr nemá být posuzován, má závěr zjišťovacího
řízení formu rozhodnutí.
Je-li závěr zjišťovacího řízení pozitivní, vydává příslušný úřad odůvodněný
písemný závěr podle ustanovení § 7 odst. 5. Jeho obsahem je charakteristika záměru
a úvahy, kterými se úřad při hodnocení řídil. Lze v něm také navrhnout, pokud je to
možné, zpracování variant záměru spočívajících zejména ve změně umístění,
okamžiku realizace, kapacity či užité technologie. Současně zde příslušný úřad
upřesní, na co je třeba se zaměřit v dokumentaci, resp. jaké informace v ní mají být
uvedeny.
V tomto případě má závěr zjišťovacího řízení formu úkonu podle části čtvrté
správního řádu. Přestože novela ZPV v konečném znění formu závěru zjišťovacího
řízení nezměnila, došlo zde k určitému vývoji. V původním návrhu novely ZPV byla
navrhována forma závazná, tedy usnesení, s tím, že toto usnesení by se pouze
poznamenávalo do spisu a nebylo by proto přípustné odvolání.67 Tím, že zůstala
zachována původní forma se možnosti napadnout pozitivní závěr zjišťovacího řízení
mírně rozšiřují. Je totiž možné pro nápravu vad takového úkonu užít přiměřeně
úpravy přezkumného řízení.68 Usnesení lze ovšem tímto způsobem, tedy užitím
přezkumného řízení, napadat pouze až spolu s rozhodnutím.69
Zvláštním případem je postup podle ustanovení § 7 odst. 7, kdy oznamovatel
předložil oznámení s náležitostmi dokumentace. Pokud nebylo obdrženo žádné
67

srov. Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 60.
viz ustanovení § 156 odst. 2 poslední věta SŘ.
69
viz ustanovení § 94 odst. 3 SŘ.
68
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negativní vyjádření, může příslušný úřad stanovit, že se oznámení považuje za
dokumentaci. Pokud bylo podáno negativní vyjádření, příslušný úřad nestanoví v
závěru zjišťovacího řízení, že se oznámení považuje za dokumentaci, ale na základě
vyjádření určí v závěru zjišťovacího řízení, v jakém rozsahu je třeba dopracovat
oznámení, aby ho bylo možné za dokumentaci považovat. Vždy může také
rozhodnout, že se záměr podle ZPV posuzovat nebude.
Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován podle ZPV,
vydá o tom rozhodnutí, které má vedle obecných náležitostí rozhodnutí také
náležitosti stanovené ustanovením § 7 odst. 6 ZPV. Obsahuje tedy také
charakteristiku záměru a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při posuzování zásad
dle přílohy č. 2 zákona. Důvodová zpráva stanoví, že účelem charakteristiky záměru
je především umožnit příslušnému úřadu, který je následně dotčeným orgánem v
navazujícím řízení, posoudit totožnost záměru, který je povolován, se záměrem,
který sám posuzoval v rámci zjišťovacího řízení. Účelem uvedení úvah, kterými se
úřad řídil, je zajištění konformity s ustanovením čl. 4 odst. 3 směrnice EIA. Toto
ustanovení vyžaduje, aby při úvaze o nutnosti posouzení záměru byla brána v potaz
kritéria přílohy III Směrnice EIA, která jsou do značné míry identická se zásadami
obsaženými v příloze č. 2 ZPV.
Vydávané rozhodnutí je prvním úkonem v řízení. Legitimován k podání
odvolání proti němu je na základě ustanovení § 7 odst. 6 ZPV oznamovatel a dotčená
veřejnost podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2., tedy nevládní soukromoprávní
organizace, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí a to bez
ohledu na to, zda-li se účastnili procesu EIA. Tito se následně stávají účastníky
odvolacího řízení. Další možností obrany proti vadnému rozhodnutí ve zjišťovacím
řízení, která přichází v úvahu, je přezkumné řízení podle ustanovení § 94 a násl.
správního řádu. Proti zmiňovanému rozhodnutí lze také podat správní žalobu na
základě ustanovení § 7 odst. 9 a 10. O té bude pojednáno dále v textu této práce.
Ve znění ZPV před novelou č. 39/2015 Sb. měl závěr zjišťovacího řízení vždy
formu úkonu podle části čtvrté správního řádu. Důvodem změny jeho formy v
rozhodnutí je posílení postavení veřejnosti, která by byla jinak v zásadě zbavena
svých práv v navazujících řízeních o záměrech tímto vyloučených z posuzování, a
také skutečnost, že v tomto případě se posuzování vlivů ukončuje. Mimo to jednou z
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výtek Komise bylo, že závěr zjišťovacího řízení má být přezkoumatelný i soudně a to
ideálně již ve fázi procesu EIA. Bylo by tedy vhodné umožnit přezkum závěru
zjišťovacího řízení ještě před vydáním povolení, nikoli až společně s rozhodnutím
vydávaným v navazujícím řízení.
Závěr zjišťovacího řízení musí být vydán v zákonné lhůtě 45 dní od zveřejnění
údajů o oznámení podle ustanovení § 16. Není-li zjišťovací řízení v této lhůtě
ukončeno, půjde o nezákonnou nečinnost příslušného úřadu resp. nesprávný úřední
postup. Lze tedy uvažovat o užití ustanovení § 80 správního řádu. Na jednu stranu
nejde plně o proces jehož cílem je vydání rozhodnutí, jak toto ustanovení
předpokládá, jelikož závěr zjišťovacího řízení může mít jak formu rozhodnutí, tak
formu úkonu podle části čtvrté správního řádu. Ustanovení § 154 SŘ na druhou
stranu umožňuje mimo tam výslovně vyčtená ustanovení užít přiměřeně také další
ustanovení správního řádu, jsou-li potřebná, tedy i úpravu § 80.70
Další otázkou je možnost soudní ochrany podle zákona č. 150/2000 Sb.,
soudního řádu správního (dále také "SŘS"). Ten umožňuje bránit se proti nezákonné
nečinnosti správního orgánu podáním žaloby podle ustanovení § 79 a násl. Ochrany
tímto způsobem se lze domáhat ovšem pouze v případě, že správní řízení již bylo
zahájeno. Negativní závěr zjišťovacího řízení, mající formu rozhodnutí71 je zde však
prvním úkonem v řízení a proto nebude možné soudní ochrany využít.72 Dále
pozitivní závěr zjišťovacího řízení není osvědčením, ale vyjádřením. Tím pádem je
vyloučeno užití ochrany proti nečinnosti také z toho důvodu, že jde o postup
vedoucí k vydání jiné formy aktu.73,74
V každém případě půjde o nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998
Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem.
70

srov. JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013. s. 651.
71
otázkou také může být, zda jde o rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. Důvodem přiznání
formy rozhodnutí totiž bylo především posílení ochrany veřejnosti, tím však ke změně povahy tohoto
aktu nedochází a rozhodnutím je tak skutečně pouze podle formy.
72
JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, P., VETEŠNÍK, J., ZAVŘELOVÁ, J., BOHDALO, D. ŠURÁNEK, P.
Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 664.
73
viz sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 60.
74
osvědčení se vydává v případech, kdy se úředně osvědčuje určitá nesporná skutečnost a je spíše
podobné deklaratornímu rozhodnutí, zatímco povaha závěru zjišťovacího řízení je jiná (viz ustanovení § 7
ZPV); blíže také JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 645 - 650.
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4.11 Dokumentace
Dokumentace je dalším podkladem, který musí oznamovatel předložit v
průběhu procesu EIA. Postup subjektů procesu EIA týkající se dokumentace je
upraven v ustanovení § 8 ZPV. Jde o nejvýznamnější dokument celého procesu,
jelikož právě v dokumentaci je obsaženo odborné vyhodnocení vlivů záměru na
životní prostředí, tedy to, o co EIA usiluje.
Aby bylo dosaženo dostatečné kvality dokumentace, její zpracování náleží
pouze osobám s autorizací podle ustanovení § 19 zákona. Jedná-li se o tzv. naturové
hodnocení, pak je třeba autorizace podle ustanovení § 45i odst. 3 ZOPK. Pro
posuzování vlivů některých kategorií záměrů je třeba osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 75 Odpovědnost za
dodržení náležitostí a pravdivost dokumentace však nese oznamovatel. Podkladem
pro její zpracování pak jsou vedle oznámení také vyjádření veřejnosti a ostatních
dotčených subjektů k tomuto oznámení a závěr zjišťovacího řízení.
Obsah dokumentace je vymezen v příloze č. 4 ZPV a tvoří jej informace o
oznamovateli a charakteristika záměru, popis aktuálního stavu životního prostředí v
dotčeném území, komplexní posouzení a zhodnocení vlivů na životní prostředí v
rozsahu vyžadovaném zákonem, porovnání variant, jsou-li investorem zvažovány a v
poslední řadě shrnutí netechnického charakteru určené pro širokou veřejnost bez
příslušných odborných znalostí. Součástí je také vypořádání vyjádření.
Zákon nestanoví oznamovateli k vypracování a předložení dokumentace
žádnou lhůtu. Důvody jsou zřejmé, realizace záměru je především v zájmu
oznamovatele a čas potřebný k vypracování dokumentace se může výrazně lišit dle
povahy a rozsahu záměru.
K nápravě věcných i formálních vad dokumentace může příslušný úřad vrátit
dokumentaci ve lhůtě 10 pracovních dní oznamovateli ode dne, kdy mu byla
doručena.76 Je-li dokumentace v souladu se zákonnými požadavky, je úkolem
příslušného úřadu ji rozeslat dotčeným územním samosprávným celkům a úřadům,
zajistit zveřejnění informací podle ustanovení § 16 a také bez zbytečného odkladu
doručit dokumentaci zpracovateli posudku.
75
76

viz ustanovení § 19 odst. 1 ZPV
viz ustanovení § 8 odst. 2 ZPV.
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Veřejnost a dotčené subjekty se mohou k dokumentaci vyjadřovat stejným
způsobem jako k oznámení a to ve lhůtě 30 dní od zveřejnění informace o
dokumentaci. Při zmeškání lhůty se uplatní stejné pravidlo jako při vyjadřování k
oznámení. Příslušný úřad k takovým vyjádřením není povinen přihlížet. Vyjádření se
následně doručují také zpracovateli posudku. Na základě obdržených vyjádření je
dále možné vrátit dokumentaci k přepracování či doplnění ve lhůtě 40 dní od dne
doručení dokumentace zpracovateli posudku. V případě, že je z tohoto důvodu
dokumentace oznamovatelem přepracována, zachází se s ní jako s dokumentací
nově předloženou.

4.12 Posudek
Jde o další nástroj, jehož účelem je zajistit kvalitu, objektivnost a pravdivost
dokumentace. Úkolem zpracovatele posudku je tedy nezávislé a odborné
přezkoumání dokumentace a navržení stanoviska EIA. Posudek je v zákoně upraven
v ustanovení § 9, který s novelou nedoznal obsahových změn. Zpracování posudku
zadává příslušný úřad na náklady oznamovatele. Odměnu zpracovateli posudku
poskytuje příslušný úřad na základě smlouvy o zpracování posudku s ním uzavřené77
a tuto částku pak vyúčtuje jako součást nákladů posuzování oznamovateli, který je
povinen ji uhradit ještě před vydáním stanoviska EIA.78
Ke zpracování posudku, obdobně jako u dokumentace, je třeba autorizace
podle ustanovení § 19 zákona, osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, případně autorizace dle ustanovení § 45i ZOPK,
není-li vyloučen vliv záměru na soustavu NATURA 2000. Pro zajištění objektivního
posouzení dokumentace není přípustné, aby se na zpracování posudku podílely, a to
ani z části, osoby, které se účastnily zpracování dokumentace. Za tímto účelem
zákon stanoví povinnost zpracovatele uvést další osoby, které se na zpracování
posudku podílely resp. poskytovaly podklady. Z toho také plyne, že zpracovatel není
povinen zpracovat osobně veškeré podklady. Na rozdíl od zpracování dokumentace

77

pouze na okraj zde poznamenávám, že zákonodárce nevyužil příležitosti novelizace ZPV k plnému
přizpůsobení jeho terminologie rekodifikaci soukromého práva, když ve zmíněném ustanovení stanoví, že
odměna zpracovatel posudku se určuje dle obchodního zákoníku.
78
viz ustanovení § 18 odst. 3 ZPV.
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je zpracování posudku vázáno na zákonnou lhůtu, která činí 60 dní od doručení
všech vyjádření. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30
dní. Vzhledem k tomu, že touto lhůtou je vázán pouze příslušný úřad, je jeho
povinností zajistit, aby i zpracovatel posudku tuto lhůtu dodržel.79
Příslušný úřad zajišťuje zpracování posudku na základě smlouvy se
zpracovatelem, jejíž obsah je blíže specifikován ve vyhlášce č. 457/2001 Sb. Právě v
této smlouvě je obsažena lhůta ke zpracování posudku a případně podmínky jejího
prodloužení.
Podkladem pro zpracování posudku je dokumentace, oznámení a veškerá
vyjádření veřejnosti a dotčených subjektů. Mimo to si může zpracovatel posudku
vyžádat od oznamovatele další podklady užité ke zpracování dokumentace a jiné
údaje za účelem dosažení kvalitního a objektivního posouzení dokumentace.
Oznamovatel má povinnost mu je na vlastní náklady poskytnout. Zákon nicméně
nestanoví sankci při porušení této povinnosti. Autoři komentáře v tomto případě
doporučují upravit danou problematiku ve smlouvě o zpracování posudku a
následně postupovat podle správního řádu. Doporučený postup je tedy takový, že
příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku přeruší řízení do chvíle, než
oznamovatel poskytne zpracovateli posudku požadované podklady. Smlouva o
zpracování posudku by tedy měla obsahovat ustanovení upravující tento postup.80
Obsah posudku stanoví příloha č. 5 zákona. Patří mezi ně základní údaje o
záměru, posouzení dokumentace, posouzení technického řešení záměru s ohledem
na aktuální poznatky a dostupné technologie, posouzení kompenzačních opatření,
vypořádání vyjádření a celkové posouzení přijatelnosti záměru. Součástí je také
návrh závazného stanoviska EIA.
Zákon zpracovateli přirozeně zapovídá možnost jakkoli zasahovat do obsahu
dokumentace.
Je-li posudek zpracován, zasílá se příslušnému úřadu, který postupuje
obdobně jako v případě doručení dokumentace. V případě vadného posudku může
příslušný úřad posudek do 10 dní vrátit k přepracování či doplnění, zákon zde
79

srov. PETRŽÍLEK, P., GUTH, J., TÝCOVÁ, G. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s
komentářem. 1. vydání. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2002. s. 54. a ustanovení § 9 odst. 7.
80
srov. PETRŽÍLEK, P., GUTH, J., TÝCOVÁ, G. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s
komentářem. 1. vydání. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2002. s. 55.
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nicméně nestanoví lhůtu, ve které je třeba vady napravit. Příslušný úřad tedy bude
muset sám stanovit přiměřenou lhůtu tak, aby došlo k rychlému vyřízení věci.
Splňuje-li posudek zákonné náležitosti, doručí jej příslušný úřad do 10 dní
oznamovateli, dotčeným úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a
zajistí také jeho zveřejnění podle ustanovení § 16 ZPV.
Obdobně jako u dokumentace mohou veřejnost, dotčené správní úřady a
dotčené územní samosprávné celky podávat písemná vyjádření k posudku a to ve
lhůtě do 30 dní od zveřejnění informace o něm. K vyjádřením podaným po této lhůtě
příslušný úřad nemusí přihlížet. Právo vyjádřit se k posudku má i oznamovatel. Mimo
to je možné vyjadřovat se k posudku i v rámci veřejného projednání (viz níže).
Vyjádření vzešlá z tohoto procesu jsou následně podkladem pro zpracovatele
posudku, který tato vypořádá a na jejich základě případně upraví návrh stanoviska,
považuje-li to za nutné. Vypořádání spolu s upraveným návrhem stanoviska
doručuje zpracovatel posudku příslušnému úřadu ve lhůtě 10 dní od uplynutí lhůty k
podávání vyjádření k posudku.

4.13 Veřejné projednání
Veřejné projednání je fakultativní fází procesu posuzování vlivů na životní
prostředí. Jejím předmětem je projednání dokumentace a posudku s veřejností. V
ZPV je upraveno v ustanoveních § 9 odst. 9 a § 17 a dále v ustanovení § 4 vyhlášky č.
457/2001 Sb. Jeho účelem je otevřená konfrontace názorů na realizaci záměru a v
ideálním případě vyjasnění sporných otázek a seznámení veřejnosti s dalšími
skutečnostmi, které nejsou v materiálech k procesu EIA obsaženy.81 Z předmětu
projednání však zákon vylučuje skutečnosti chráněné zvláštními zákony, jako je
obchodní tajemství, informace týkající se práv průmyslového vlastnictví atd.
Zákon stanoví, že od veřejného projednání lze upustit za podmínky, že
příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci. Vzhledem k
procesní povaze lhůt k vyjádření k dokumentaci je nejspíše možné, aby negativní
vyjádření došlo až poté, co uplynou zákonné lhůty k nařízení veřejného jednání,
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viz PETRŽÍLEK, P., GUTH, J., TÝCOVÁ, G. Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s
komentářem. 1. vydání. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2002. s. 76-77.
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nicméně vzhledem k délce ostatních lhůt, jde o situaci čistě teoretickou.
Zákon dále stanoví, že veřejné projednání se má konat nejpozději 5 dní po
uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku a informace o něm má být zveřejněna
nejméně 5 dní před jeho konáním.
Povinnost účastnit se veřejného projednání má pouze příslušný úřad,
nicméně z povahy věci by měli být přítomni i oznamovatel, zpracovatel
dokumentace a zpracovatel posudku, jelikož veřejné projednání se koná právě pro
případy, kdy není všeobecný konsenzus s realizací záměru. Příslušný úřad má pro
případ absence zmíněných osob možnost (nikoli povinnost) veřejné projednání
ukončit82. Důvodem je dosažení cíle veřejného projednání, tedy konfrontace
protichůdných náhledů na realizaci záměru, která není možná, pokud ti, jejichž
závěry a názory jsou napadány, chybí. Na druhou stranu nepřítomnost veřejnosti,
které se zde dává prostor uplatnit své námitky přímo, není důvodem pro ukončení
veřejného projednání. A to vzhledem k tomu, že se veřejné projednání koná právě z
důvodu jejího nesouhlasu a její přítomnost a uplatnění stanovisek je pouze v jejím
vlastním zájmu. Ukončí-li příslušný úřad veřejné projednání z důvodu nepřítomnosti
oznamovatele, zpracovatele posudku nebo zpracovatele dokumentace, je povinen
stanovit náhradní veřejné projednání tak, aby se konalo nejpozději 5 pracovních dní
od ukončení předchozího projednání. Tím dochází také k přiměřenému prodloužení
ostatních lhůt, tedy lhůty k vyjádření se k posudku, potažmo lhůty zpracovatele
posudku vypořádat vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání a k
případné úpravě návrhu stanoviska. Mimo to lze přerušit veřejné projednání na
nezbytnou dobu, je-li to třeba k zajištění dalších údajů a pokud tak určí osoba, která
projednání řídí.
O průběhu a výsledcích veřejného projednání se pořizuje zápis a záznam v
zákonem předvídané formě. Zápis se následně zveřejňuje a doručuje oznamovateli,
dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům.83 Zápis je také
jedním z podkladů k vydání stanoviska EIA. Výsledky projednání dále zohledňuje
zpracovatel posudku v návrhu stanoviska resp. jeho změně.
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vhodnějším by byl nejspíše termín odročit či přerušit, jelikož příslušný úřad musí po tomto ukončení
nařídit projednání nové.
83
viz ustanovení § 17 odst. 5 a 6 ZPV.
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4.14 Stanovisko
Pojem stanovisko je legislativní zkratkou pro závazné stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí a jde o vrchol celého procesu EIA. Je
upraveno v ustanovení § 9a ZPV a přílohou č. 6, subsidiárně se užije ustanovení § 149
a část čtvrtá správního řádu.84
Stanovisko vydává příslušný úřad ve lhůtě 30 dní od uplynutí lhůty k vyjádření
k posudku s tím, že jde o lhůtu pořádkovou,85 z čehož plyne, že její nedodržení nemá
na platnost stanoviska vliv, nečinnost příslušného úřadu lze však považovat za
nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem. Příslušný úřad však stanovisko EIA nevydá, pokud oznamovatel do 10 dní
od vyúčtování neuhradí částku rovnající se odměně zpracovatele posudku. V
takovém případě se doba prodlení oznamovatele se zaplacením částky
nezapočítává do lhůty pro vydání stanoviska EIA.86
Podkladem pro vydání stanoviska je vše, co v průběhu procesu vyšlo najevo.
Jde tedy o oznámení, dokumentaci, posudek, vyjádření k nim a výsledky veřejného
projednání. Zásadní postavení zde má posudek, jelikož ten obsahuje návrh
stanoviska s ohledem na vše, co do doby jeho zpracování vzešlo v řízení najevo,
příslušný úřad ale návrhem není vázán.
Obsah stanoviska je vymezen přílohou č. 6 ZPV. Na obsahové náležitosti se
také na základě ustanovení § 154 správního řádu užijí přiměřeně ustanovení § 67 a 68
SŘ, tedy úprava obsahu rozhodnutí správního orgánu. Stanovisko je vydáváno jako
souhlasné či nesouhlasné. Souhlasné stanovisko také obvykle obsahuje podmínky
týkající se jednotlivých fází realizace záměru. Dále stanovisko obsahuje
charakteristiku záměru, identifikaci oznamovatele, shrnutí celého procesu EIA,
základní charakteristiku vlivů, vypořádání vyjádření a seznam subjektů, jejichž
vyjádření jsou alespoň z části ve stanovisku zahrnuta87.
Stanovisko je příslušným úřadem zasíláno oznamovateli, dotčeným správním
84

viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013. s.650.
85
viz DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha: ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, s. 41.
86
viz ustanovení § 18 odst. 3 ZPV.
87
což bývalo před novelou ZPV podstatné pro možnost uplatnění soudního přezkumu
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úřadům a územním samosprávným celkům. Zákon zde, na rozdíl od původního
znění před, nestanoví pro doručování lhůtu, mělo by tedy být postupováno bez
zbytečných odkladů dle zásady rychlosti. Dále je úkolem příslušného úřadu zajistit
jeho zveřejnění podle ustanovení § 16 zákona.
Platnost stanoviska je stanovena na 5 let s tím, že ji lze opakovaně
prodlužovat o dalších 5 let za splnění zákonných podmínek. Skutkovou okolností
pro zamítnutí prodloužení stanoviska jsou podstatné změny realizace záměru,
podmínky v dotčeném území, nové znalosti související s věcným obsahem
dokumentace a vývoj technologií užitých v záměru. Chce-li oznamovatel dosáhnout
prodloužení stanoviska, musí prokázat, že k těmto okolnostem nedošlo.
Příslušnému orgánu je však i v případě, že podmínky pro prodloužení jsou splněny,
dána možnost uvážení, zda-li stanovisko prodlouží. Lhůta platnosti stanoviska se
přerušuje v případě, že je zahájeno navazující řízení.88
Zásadní změny doznala novelou ZPV povaha stanoviska EIA a s tím i možnost
jeho případného přezkumu.
Změna nastala v tom, že stanovisko je nyní závazným stanoviskem. Jde tedy
stále o úkon podle části čtvrté správního řádu, užije se však subsidiárně také
ustanovení § 149 správního řádu. Z toho plyne především závaznost stanoviska
nejen po stránce procesní, ale také obsahové. Úřadu rozhodujícímu v navazujícím
řízení se tím bere možnost uvážení, zda-li zahrne podmínky obsažené ve stanovisku
do svého rozhodnutí a dále pak možnost povolit záměry, pro které bylo vydáno
negativní stanovisko.89 Byť jde o jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí, neuplatní
se zde zásada volného hodnocení důkazů.90 Touto změnou je reagováno na výtky
Komise, která nepovažovala směrnici EIA za řádně transponovanou také z důvodu,
že stanovisko je v zásadě pouze sadou doporučení pro další postup povolování
záměru a že nejde o závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 stavebního
zákona.
"Zezávazněním" stanoviska EIA se dále pro případy rozporů mezi orgánem
EIA a orgánem, který vede navazující řízení, otevírá možnost postupovat podle
88

viz ustanovení § 9a odst. 3 ZPV.
viz ustanovení § 149 odst. 3 správního řádu.
90
viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013. s. 616.
89
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ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. Tyto rozpory lze tedy řešit s přiměřeným
užitím úpravy řešení sporů o příslušnost.91 Vzhledem k povaze záměrů a orgánům,
které závazná stanoviska vydávají, lze soudit, že nejčastěji půjde o dohodovací řízení
mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj jako
ústředního orgánu státní správy pro územní plánování a stavební řád. Po dobu
tohoto řízení dochází ke stavení lhůt v řízení, kde k rozporu došlo.
Dle původní úpravy bylo stanovisko EIA odborným podkladem. Úřad
rozhodující v navazujícím řízení byl povinen vzít obsah stanoviska v úvahu, nebyl ale
jeho obsahem vázán. Postup v rozporu se stanoviskem byl tedy za určitých
podmínek možný. Dle judikatury se stanovisko EIA přibližovalo povahou znaleckému
posudku.92 Absence stanoviska sice bránila vydání rozhodnutí v navazujícím řízení a
příslušný úřad byl v takovém případě povinen vyčkat vydání stanoviska, nicméně
jednalo se pouze o procesní závaznost stanoviska. Důsledkem pouhé procesněformální závaznosti bylo to, že negativní stanovisko nebránilo povolení záměru v
navazujícím řízení. V případě, že stanovisko obsahovalo podmínky realizace záměru,
úřad rozhodující v navazujícím řízení nemusel ani tyto zahrnout do svého rozhodnutí
za podmínky, že tento postup, stejně jako povolení záměru s negativním
stanoviskem, řádně zdůvodní.
Zákon také stanovil, že v případě negativního závěru zjišťovacího řízení se na
závěr zjišťovacího řízení uplatní tatáž úprava jako na stanovisko, tedy nebylo možné
vydat rozhodnutí v navazujícím řízení, pokud nebyl vydán závěr zjišťovacího řízení. V
případě, že negativní závěr zjišťovacího řízení obsahoval podmínky, musel se jimi
úřad zabývat.93
Zvláštností je zde negativní stanovisko v případě tzv. naturového hodnocení.
V tomto případě podle ustanovení § 45i odst. 8 a 9 není možné schválit záměr, je-li
prokázán významný negativní vliv na soustavu NATURA 2000, neexistuje-li varianta
bez negativního vlivu. Jedinou možností, jak dosáhnout realizace záměru i přes
prokázaný negativní vliv, je splnění několika podmínek. Za prvé je zde naléhavý
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k možnosti tohoto postupu srov. JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád.
Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 565.
92
srov. rozsudek NSS ze dne 15. 5. 2008, sp. zn. 2 Aps 1/2008 s. 5 a usnesení NS ze dne 3.27. 2014, sp.
zn. 33 Cdo 1167/2013 s. 3.
93
byť šlo v tomto případě o praxi zákonem nepředvídanou.
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převažující veřejný zájem na realizaci tohoto záměru. Dále může být schválena
pouze varianta s nejmenším negativním vlivem. Současně s tím se uloží
kompenzační opatření, která je třeba zajistit ještě před vydáním povolení.
V případě prioritních druhů nebo typů stanovišť vyžaduje ustanovení § 45i
odst. 10 splnění přísnějších podmínek. Schválit záměr, pro který je vydáno negativní
stanovisko lze pouze z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti či
nesporného významu pro životní prostředí. Z jiných důvodů pouze v souladu se
stanoviskem Komise.

4.14.1

Přezkoumání stanoviska dle správního řádu

Tím, že je stanovisko EIA závazným stanoviskem podle ustanovení § 149
správního řádu, je otevřena možnost přezkoumat toto stanovisko v přezkumném
řízení podle odst. 5 zmíněného ustanovení ve spojení s ustanovením § 94 a násl. SŘ.
Přezkumné řízení vede správní orgán nadřízený tomu, který vydal závazné
stanovisko. Podnět k přezkumnému řízení může podat kdokoli. Správní orgány,
které zjistí, že bylo vydáno nezákonné závazné stanovisko, však mají povinnost
tento podnět podat a případně vyčkat rozhodnutí. Zvláštností přezkumu závazných
stanovisek je, že se zde, vzhledem k tomu, že stanovisko nenabývá právní moci,
neuplatní lhůty omezující jak zahájení přezkumného řízení, tak vydání rozhodnutí.94
Opravné prostředky přímo proti závaznému stanovisku však podat nelze,
ochrana je zajištěna až v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí v navazujícím
řízení.95
Důvodová zpráva k tomu dodává zřejmé. Tedy že lze počítat s větším
zapojením MŽP do přezkumu stanovisek EIA, ať už v rámci přezkumného řízení či
řízení odvolacího. V odvolacím řízení přísluší ministerstvu na žádost orgánu, který
vede odvolací řízení ve věci rozhodnutí v navazujícím řízení, potvrdit či změnit
příslušné závazné stanovisko.96

94

viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013. s 617. Ke lhůtám také viz ustanovení § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 SŘ.
95
viz ustanovení § 149 odst. 4 SŘ.
96
Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 65.

47

4.14.2

Verifikační stanovisko (tzv. coherence stamp)

Verifikační stanovisko je novým institutem zavedeným novelou ZPV, jehož
účelem je zajistit identitu záměru pro který bylo vydáno stanovisko a záměru, jehož
realizace má být povolena v navazujícím řízení. Upraveno je v ustanovení § 9a odst.
4 a 5 ZPV.
Výchozím záměrem pro zavedení verifikačního stanoviska je dát příslušnému
úřadu do rukou nástroj, kterým může iniciovat nové posouzení záměru v případě, že
dojde k jeho změně z jiného důvodu než jako reakce na výsledky procesu EIA a dále
umožnit posouzení změn záměru tak, jak to vyžaduje směrnice EIA.97,98 Důvodová
zpráva dále uvádí, že jedním z důvodů je také motivace oznamovatele k tomu, aby
sám inicioval nový proces EIA za účelem vyhodnocení změn.
Zákon stanoví povinnost oznamovatele předložit nejméně 30 dní před
podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení příslušnému úřadu dokumentaci pro
toto řízení a popis změn, které byly od doby vydání stanoviska EIA na záměru
učiněny. Příslušný orgán poté, na základě oznámení o zahájení navazujícího řízení od
orgánu, který je příslušný jej vést, ověří totožnost záměru. Jestliže dojde k závěru,
že by změny záměru mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, vydá
nesouhlasné závazné stanovisko. Vydáním nesouhlasného stanoviska se změny
stávají předmětem fakultativního posuzování podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a
to jestli bude znovu proveden celý proces EIA, určí závěr zjišťovacího řízení.
Příslušný úřad má také možnost vydat nesouhlasné stanovisko v případě, že mu
dokumentace pro navazující řízení nebyla předána včas nebo pokud popis změn je
neúplný. To lze považovat především za nástroj motivační, který má vést
oznamovatele k řádnému plnění jeho povinností. Orgán EIA se totiž vždy o
veškerých změnách záměru dozví z oznámení orgánu příslušného vést navazující
řízení. V případě, že nedošlo ke změnám, které mohou mít významný negativní vliv
na životní prostředí, příslušný úřad stanovisko nevydá a skutečnost, že byla
zachována totožnost záměru, sdělí oznamovateli a orgánu příslušnému k vedení

97

srov. Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 66. a Environmental Impact Assessment of
Projects. Rulings of the Court of Justice. European Union, 2013. [online]. s. 15. Zde se vychází z pojmu
záměr, který je definován přílohami směrnice EIA také jako jakákoli změna nebo rozšíření záměru.
98
na rozdíl od současného znění směrnice 2011/92/EU, je výslovně vyžadován přezkum aktuálnosti
závěru procesu EIA také ustanovením čl. 8a odst. 6 jejího novelizovaného znění.
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navazujícího řízení.99 Nesouhlasné stanovisko se vydává až po zahájení navazujícího
řízení,100 tudíž se v případě jeho vydání užije ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu
a orgán vedoucí navazující řízení vyčká výsledku procesu EIA.
Zvláštní úpravu vydávání verifikačního stanoviska upravuje odst. 5
ustanovení 9a ZPV pro případy, kdy je navazujícím řízením řízení stavební nebo
řízení o změně stavby před jejím dokončením. V těchto taxativně vyčtených
případech101 se vydává také souhlasné stanovisko, nejsou-li důvody pro vydání
stanoviska nesouhlasného.

99

viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 66.
viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 66.
101
v původním znění novely mělo do výčtu patřit mimo již zmíněná také územní řízení.
100
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5 Navazující řízení
Vzhledem k zaměření této práce a k širokému spektru řízení, která lze za
navazující řízení považovat, se v této kapitole budu zabývat pouze pojmem
navazující řízení a zvláštnostmi, které do těchto řízení ZPV vnáší. Úprava těchto
odchylek od běžného průběhu řízení je koncentrována do ustanovení § 9b a § 9c
zákona.
Pojem navazující řízení je definován v ustanovení § 3 písm. g) zákona jako
takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí, které povoluje umístění nebo
provedení záměru posuzovaného podle ZPV. Pojmu navazujícího řízení podle ZPV
má odpovídat pojem povolovací řízení podle ustanovení čl. 2 odst. 2 směrnice EIA.
Navazujícím řízením tedy bude takové řízení, které je založeno na závazném
stanovisku. Půjde o řízení ve kterém se pro daný předmět řízení konečným
způsobem rozhoduje o otázkách životního prostředí a které se věcně překrývá s
předmětem procesu EIA. V tomto řízení dále dochází k povolení umístění nebo
realizace záměru.102 Půjde tedy zřejmě o řízení, resp. rozhodnutí, kterými se určuje
(stavební) pozemek, na kterém bude záměr realizován, resp. prostor ve kterém
bude prováděn a také rozhodnutí povolující započetí činnosti přímo směřující k
provedení zamýšleného záměru. Dle důvodové zprávy tedy nepůjde o řízení, ve
kterých se vydávají pouze tzv. podkladová rozhodnutí a nedochází v nich k povolení
umístění ani realizace záměru, byť judikatura taková řízení za řízení založená na
stanovisku EIA považovala.103 Zde je ovšem třeba si povšimnout rozporu v samotné
důvodové zprávě. Ta v části týkající se novelizace ZOPK tatáž příkladmo uvedená
řízení (řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les aj.), která v části týkající
se definice navazujících řízení z jejich okruhu vylučuje, uvádí jako příklad řízení
navazujících.104 Otázkou tedy je, k jakému výkladu pojmu navazující řízení se

102

typicky tedy půjde o řízení podle stavebního zákona, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 254/2001., o vodách (vodní zákon), zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) aj.
Otázkou je, zda-li půjde i o řízení podle ZOPK, jak je rozebráno dále v textu odstavce.
103
srov. např. rozsudek NSS ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. 1 As 91/2009.
104
srov. Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 57 a s. 83., dále také MOTZKE, R. Novela
zákona EIA - průlomová změna pro investory, úřady i veřejnost. 2015. [online], dostupné na
http://oze.tzb-info.cz/klimaticke-zmeny/12595-novela-zakona-eia-prulomova-zmena-pro-investoryurady-i-verejnost (13.6.2015)
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přiklonit. Vzhledem ke změnám přijímaným v řadě zvláštních zákonů upravujících
účast veřejnosti v potenciálních navazujících řízeních bude zřejmě třeba přistoupit k
extenzivnímu výkladu tohoto pojmu. V opačném případě by mohlo dojít k vyloučení
možnosti účasti veřejnosti na těchto řízeních. K tomu by vedla kumulace
omezujícího výkladu pojmu navazujícího řízení a takové úpravy ve zvláštních
zákonech, která by pro záměry u kterých je prováděna EIA, odkazovala na úpravu
participace veřejnosti na těchto řízeních právě na ZPV. Jinými slovy, v tomto případě
by došlo ke stejné chybě, která je obsažena v důvodové zprávě, tedy že zvláštní
zákony by některá řízení za navazující považovala, zatímco ZPV by je z okruhu
navazujících řízení vylučoval. Důsledkem toho by došlo ke snížení standardu ochrany
životního prostředí a nedůvodnému omezení přístupu veřejnosti k řadě řízení.
Nadto jde o případy, kdy je naopak zájem na řádném posouzení intenzivnější s
ohledem na povahu záměrů, které jsou v procesu EIA posuzovány. Definice také
vylučuje užití úpravy navazujících řízení na postupy, které nejsou správním řízením,
jejichž cílem je vydání opatření obecné povahy či závazného stanoviska.
V případě, že by proces povolení realizace záměru byl rozdělen do více etap,
bude se úprava navazujícího řízení vztahovat na všechny etapy, pro které stanovisko
EIA upravilo závazné podmínky.105
Zákon dále upravuje v ustanovení § 9b odst. 1 ZPV informační povinnost
orgánu vedoucího navazující řízení. Tento orgán má povinnost postupem podle
ustanovení § 25 správního řádu, tedy veřejnou vyhláškou, zveřejňovat spolu s
oznámením o zahájení řízení:
– žádost s upozorněním, že jde o záměr, u kterého proběhl proces EIA a informaci,
kde lze nahlédnout do dokumentace pro navazující řízení,
– informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v řízení vydáno,
– informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu
procesu EIA zveřejňovanými podle ustanovení § 16 ZPV,
– informace o podmínkách zapojení veřejnosti do navazujícího řízení podle ZPV a
zvláštních předpisů jako jsou lhůty k podání připomínek, informace o veřejných

105

viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 57 - 58. a MÜLLEROVÁ, H. a HUMLÍČKOVÁ,
P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. s. 40 41.
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jednáních, informace o tom, za jakých podmínek se může veřejnost stát
účastníkem navazujícího řízení atd.
Zákon tímto po novelizaci zákonem č. 39/2015 Sb. sjednocuje dosud
nejednotou informační povinnost orgánů vedoucích navazující řízení upravenou v
jednotlivých zvláštních zákonech pro případy posuzování vlivů na životní prostředí.
Tímto by mělo být dosaženo souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 směrnice EIA s tím,
že ostatní informace, které je třeba veřejnosti poskytnout podle zmíněného článku
směrnice, lze získat prostřednictvím jiných zákonů upravujících přístup k
informacím.106 Jde o úpravu na jednu stranu speciální vůči předpisům upravujícím
procesní postup orgánů, jde-li o navazující řízení podle ZPV a na druhou stranu
obecnou pro všechna navazující řízení s tím, že počítá s odchylkami mezi
jednotlivými druhy navazujících řízení.
Dále zákon upravuje poskytování předběžných informací žadateli o údajích a
pokladech, které musí předložit k žádosti o vydání rozhodnutí. Tím má být překlenut
transpoziční deficit vůči ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice EIA, které vyžaduje, aby
příslušné orgány oznamovateli na jeho žádost vyjádřily svá stanoviska k informacím,
které je povinen poskytnout.
I zde, obdobně jako u předběžného projednání,107 lze uvažovat o možnosti
užití ustanovení § 139 správního řádu o předběžné informaci. Ve světle předchozí
argumentace lze v tomto případě užití tohoto ustanovení správního řádu připustit.
Zákon sice omezuje možnost o tuto informaci žádat pouze na období před
zahájením navazujícího řízení, toto lze ale považovat za úpravu speciální vůči
správnímu řádu. Formulace ustanovení § 9 odst. 2 ZPV je také blízká formulacím v
ostatních zvláštních zákonech. Nelze zde tedy mluvit o jakékoli možnosti
projednávání a zřejmé je, že cílem je právě pouze podání informací o tom, jaké
podklady budou požadovány.
V poslední řadě je orgán příslušný k vedení navazujícího řízení povinen v
průběhu řízení zajistit zpřístupnění vyjádření a závazných stanovisek vydávaných
pro účely navazujícího řízení a na základě svého uvážení také jiných podkladů pro
vydání rozhodnutí. Zákon zde počítá s různými způsoby zpřístupňování těchto
106
107

viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 68.
viz kapitola 4.8.
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informací v souladu se zákony upravujícími navazující řízení.108
Navazující řízení se podle ustanovení § 9b odst. 3 považuje za řízení s velkým
počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu. Cílem tohoto ustanovení
je zajištění publicity celého řízení. Důsledkem této úpravy je především to, že
doručování probíhá až na výjimky formou veřejné vyhlášky.109
Rozšířeno bylo také spektrum podkladů ke kterým orgán vedoucí navazující
řízení přihlíží při svém rozhodování tak, aby odpovídalo požadavkům ustanovení čl.
8 směrnice EIA. Toto ustanovení vyžaduje, aby se v potaz bralo vše, co v procesu EIA
vyšlo najevo. Nyní tedy tento orgán bere v potaz také oznámení, dokumentaci,
připomínky veřejnosti a případně také vyjádření dotčeného státu110 u mezistátního
posuzování a výsledek veřejného jednání. Je však otázkou, zda-li je třeba vycházet
ze všech vyjmenovaných dokumentů, když samotné stanovisko EIA z těchto
dokumentů taktéž vychází a v ideálním případě by tedy mělo poskytovat ucelený
pohled na celý proces.111

5.1 Účast veřejnosti v navazujícím řízení
Zákon v současném znění umožňuje veřejnosti uplatňovat v navazujícím
řízení připomínky a to ve lhůtě do 30 dní od zveřejnění informací podle ustanovení §
9b odst. 1 nebo v jiné lhůtě dle zvláštního zákona, je-li delší. Další podmínky pro
účast veřejnosti zákon nestanoví. Tím je tedy zavedena konzultativní účast široké
veřejnosti ve všech navazujících řízeních i pro ty případy, kde ji zvláštní zákony
neumožňovaly či omezovaly. Dle důvodové zprávy byla zajištěna účast veřejnosti
bez toho, aby tato musela prokazovat dotčení záměrem také proto, aby se zamezilo
administrativní zátěži, která by plynula z toho, že by příslušný orgán musel
posuzovat v každém jednotlivém případě, jestli konkrétní osoba je záměrem
dotčena.112 Připomínky veřejnosti se stávají jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí
a orgán, který vede řízení, je musí vypořádat v jeho odůvodnění. Tím má být také

108

viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 68 - 69.
o účinnosti tohoto způsobu doručování srov. MÜLLEROVÁ, H. a HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy
k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. s. 43.
110
viz ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZPV
111
viz ustanovení § 9a odst. 1 a § 13 odst. 5 ZPV.
112
Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 70.
109
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zajištěna transpozice ustanovení čl. 8 a 9 odst. 1 směrnice EIA. Tato ustanovení
vyžadují, aby orgán rozhodující o povolení záměru vycházel rovněž z vyjádření
veřejnosti ze všech fází procesu povolování záměru a vyžadují také zveřejnění
důvodů rozhodnutí a informací o možnostech účasti veřejnosti na procesu jeho
vydání.
Plnoprávná účast, tedy postavení účastníků řízení, je přiznáno pouze dotčené
veřejnosti, resp. pouze nevládním environmentálním organizacím podle ustanovení
§ 3 písm. i) bodu 2., a dotčeným obcím. Ti se mohou stát účastníky navazujících řízení
za splnění jediné podmínky, kterou je podání písemného oznámení orgánu
vedoucímu řízení do 30 dní od zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1. Z
postavení účastníka řízení plyne daným subjektům především možnost podávat
odvolání a následně možnost domáhat se přezkumu rozhodnutí v soudním řízení.
Dalším způsobem, jak se mohou spolky stát účastníkem řízení je přímo
podání odvolání podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona. V tomto případě je
umožněno dotčené veřejnosti napadat rozhodnutí orgánu prvního stupně o
povolení záměru, aniž by bylo třeba jakékoli předchozí aktivity odvolatele v jakékoli
předchozí fázi procesu povolování záměru. Účastenství nabyté touto cestou
zůstává nadále odvolateli zachováno i pro případy, že by se věc vrátila opět k
orgánu prvního stupně. Přirozeně pak dle důvodové zprávy není možné, aby se
odvolatel dovolával toho, že nebyl účastníkem prvostupňového řízení. Na
odvolatele se také hledí jako na osobu, která byla účastníkem řízení v prvním stupni
se všemi s tím spojenými právy.113 Z toho však plyne také omezení odvolatele ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu. Nebude tedy přihlíženo k novým
skutečnostem uvedeným odvolatelem, pokud je mohl uplatnit již v řízení u orgánu
prvního stupně. Na druhou stranu samotný odvolací orgán takovým omezením
vázán není a může opatřovat i další důkazy a dále nelze toto omezení vztáhnout na
skutečnosti prokazující nezákonnost rozhodnutí či řízení, které mu předcházelo. 114
Budou-li však chtít spolky napadat pouze věcnou nesprávnost rozhodnutí, bude
zřejmě třeba, aby se účastnily alespoň formou konzultativní účasti. Na rozdíl od

113

Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 73.
viz ustanovení § 89 odst. 2 SŘ a HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012. s. 386.
114

54

zákonnosti je totiž správnost přezkoumávána jen v rozsahu námitek uvedených
odvolatelem, ovšem k novým skutečnostem uvedeným v odvolání se obecně
nepřihlíží a bylo by tudíž třeba vyjádřit je již v prvostupňovém řízení.115
Vzhledem k relativně krátké lhůtě pro podání oznámení orgánu vedoucímu
navazující řízení lze tuto možnost domoci se účastenství v navazujících řízeních
uvítat. Vezmeme-li však v potaz skutečnost, že proces povolování záměru již v této
chvíli trval nejméně několik měsíců, aniž by se ho dotčená veřejnost jakkoli účastnila,
bude možnost adekvátní reakce na její připomínky jak investorem, tak příslušným
orgánem ztížena.
Oproti původnímu znění ustanovení § 23 odst. 9 zákona, který upravoval
účast veřejnosti v navazujících řízeních, současná úprava ustanovení § 9c ZPV zjevně
účast veřejnosti rozšiřuje. Dle původní úpravy byla umožněna plnoprávná účast
spolkům nebo dotčeným obcím. Ti se stávali účastníky navazujících řízení za splnění
zákonných podmínek, kterými bylo podání vyjádření v některé fázi procesu EIA,
pokud bylo toto vyjádření alespoň z části zahrnuto do stanoviska s tím, že orgán
vedoucí navazující řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení resp.
spolek hájí, nejsou rozhodnutím dotčeny.

115

viz ustanovení § 89 odst. 2 a § 82 odst. 4 SŘ.
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6 Soudní ochrana
6.1 Soudní ochrana ve zjišťovacím řízení
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí umožňuje napadat průběh
procesu EIA u soudu již v jeho raných fázích. Prvním a pro proces EIA zásadním
výstupem je závěr zjišťovacího řízení. Jde-li o fakultativně posuzované záměry, v
závěru zjišťovacího řízení totiž lze určit, že záměr nebude dále podle ZPV
posuzován. Je-li tedy vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, dochází tím k
vyloučení aplikace ZPV a tím také práv, která jinak subjektům, které se procesu
účastní, zákon přiznává. Proto je vhodné umožnit soudní ochranu právě proti
tomuto rozhodnutí ve zjišťovacím řízení.
Negativní závěr zjišťovacího řízení vydávaný formou rozhodnutí je tedy, na
rozdíl od pozitivního závěru, samostatně soudně přezkoumatelný. 116 Model
samostatného přezkumu rozhodnutí ve zjišťovacím řízení byl zvolen z důvodu
hospodárnosti. Tím, že je toto rozhodnutí přezkoumatelné samostatně, se eliminují
případy, kdy by příslušný úřad nesprávně určil, že záměr posuzování nepodléhá, ale
takové určení by bylo přezkoumáváno až společně s rozhodnutím vydaným v
navazujícím řízení, kterým se mnohdy celý proces povolování záměru zakončuje.
Důsledkem takového postupu by pak mohlo být navazující rozhodnutí zrušeno a
celý proces směřující k vydání konečného povolení záměru by bylo třeba opakovat
od počátku. K opakování postupu by nedošlo pouze, pokud by na základě
rozhodnutí byl záměr již realizován, či by bylo vydáno jiné rozhodnutí,117 které
napadeno nebylo.118
K podání žaloby jsou podle ustanovení § 7 odst. 9 ZPV legitimovány pouze
ekologické nevládní organizace za splnění zákonných podmínek. Jednou z
podmínek přípustnosti podání žaloby je vyčerpání řádných opravných prostředků.119
Dotčené veřejnosti zde ZPV jako zvláštní zákon dává možnost podat odvolání. Jeho
116

mimo jiné se jedna z výtek Komise vůči znění zákona před novelou č. 39/2015 Sb. týkala právě
absence práva dotčené veřejnosti nechat přezkoumat rozhodnutí ze zjišťovacího řízení.
117
zrušení podkladového rozhodnutí je však obecně důvodem k obnově řízení podle ustanovení § 100 a
násl. SŘ. Řízení lze obnovit nejen na návrh účastníka, ale také z moci úřední, je-li tu veřejný zájem na
obnově. Jelikož zájem na ochraně životního prostředí lze obecně za veřejný zájem považovat, byl by
zřejmě mnohdy možný i tento postup.
118
viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období, s. 61 - 62.
119
ustanovení § 68 písm. a) SŘS.
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nevyužití bude důvodem nepřípustnosti žaloby podle ustanovení § 68 písm. a) SŘS.
Soudní ochrana je tedy zajištěna v souladu s koncepcí správní žaloby proti
rozhodnutí jako subsidiárního prostředku ochrany, jak tvrdí důvodová zpráva k
novele.120
Žalobní legitimace se zakládá na ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. Poněkud
netradiční formulace ustanovení § 7 odst. 9 byla z části převzata právě z ustanovení
čl. 11 směrnice EIA. Vzhledem k tomu, že vývoj judikatury teprve v nedávné době
začal směřovat k přiznání práva na příznivé životní prostředí také právnickým
osobám (resp. spolkům nebo obcím), upravuje ZPV pro účely podání žaloby
domněnku, že dotčená veřejnost podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 má práva, na
kterých může být daným rozhodnutím zkrácena. Tím by mělo být postaveno najisto,
že dotčená veřejnost může v každém případě napadat dotčená rozhodnutí nejen z
důvodu porušení jejích procesních práv a také naplněn požadavek směrnice EIA
umožnit dotčené veřejnosti napadat jak hmotněprávní tak procesní stránku
rozhodnutí.
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 73 SŘS obecně
odkladný účinek nemá, lze ho však přiznat za podmínek zmíněného ustanovení. Je
nicméně

na úvaze soudu, zda uzná, že pro přiznání odkladného účinku jsou

podmínky dány. Předpokladem přiznání odkladného účinku je, že žalobci vznikne
výkonem nebo jinými právními následky rozhodnutí újma, která musí být
nepoměrně větší než újma, která přiznáním odkladného účinku vznikne jiným
osobám. Další podmínkou je, že přiznání odkladného účinku není v rozporu s
důležitým veřejným zájmem.121 Problematické zde zřejmě bude prokazování újmy,
která vznikne spolku tím, že účinky rozhodnutí nebudou odloženy. Pokud by byl
odkladný účinek přiznán, má správní orgán, který vede navazující řízení, na základě
ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu povinnost toto řízení přerušit a vyčkat
vydání stanoviska. Bude-li však žaloba zamítnuta po přiznání odkladného účinku,
správní orgán bude v řízení pokračovat, jelikož rozhodnutí vydané ve zjišťovacím
řízení zůstává v právní moci. Nebude-li odkladný účinek přiznán, je otázkou, zda-li je

120

viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období, s. 63.
viz JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, P., VETEŠNÍK, J., ZAVŘELOVÁ, J., BOHDALO, D.
ŠURÁNEK, P. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 594 - 597.
121

57

vhodné vést navazující řízení v případě, kdy se může ukázat, že závazné stanovisko
EIA mělo být pro záměr vydáno. V případě, že soudní řízení skončí dříve než
navazující řízení, pak bude následovat postup podle ustanovení § 149 odst. 2
správního řádu. Pokud však bude povolení vydáno dříve, než soud rozhodne, bude
zřejmě třeba využít institutu přezkumného řízení pro nápravu této vady. Leda by šlo
o dotčenou veřejnost, která má zároveň postavení účastníka řízení na základě
zvláštních předpisů tato řízení upravujících a která má širší možnosti obrany z
tohoto titulu.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí také upravuje lhůtu, která je
dána soudu pro vydání rozhodnutí. Ta činí podle ustanovení odst. 10 celkem 90 dní
od doručení žaloby soudu. Relativně krátká lhůta je odůvodněna požadavkem
včasnosti soudní ochrany podle ustanovení čl. 11 odst. 4 směrnice EIA. Dále je zde
chráněna právní jistota subjektů, když vyloučením procesu EIA dochází také k
vyloučení práv veřejnosti účastnit se navazujících řízení a také případná možnost
soudní ochrany v nich. Proto je vhodné ještě před zahájením řízení nebo nejpozději
na jeho počátku postavit najisto, jde-li o navazující řízení ve smyslu ZPV nebo nikoli.
Nerozhodne-li soud ve lhůtě, zákon s touto jeho nečinností nespojuje žádné
následky. Šlo by však o nesprávný úřadní postup podle zákona č. 82/1998 Sb. Dále by
zavedení praxe pozdního rozhodování o žalobách proti těmto rozhodnutím bylo
porušením Směrnice EIA, která vyžaduje včasnost soudní ochrany.122
Považuji za vhodné zmínit také vývoj, který formulace ustanovení § 7 odst. 9
a 10 prodělala předtím, než byla novela schválena.
V původním znění vycházela žalobní legitimace z ustanovení § 66 odst. 4
zákona č. 150/2000 Sb., soudního řádu správního. Šlo tedy o žalobu ve veřejném
zájmu.123 Důvod byl ten, že tehdejší judikatura obecně právnickým osobám právo na
příznivé životního prostředí nepřiznávala, což znemožňovalo právnickým osobám
napadat hmotněprávní stránku rozhodnutí,124 čímž zůstávalo ustanovení čl. 11 dost. 1
směrnice EIA nenaplněno. Důvodová zpráva konstatuje, že veřejný zájem je sice
122

viz ustanovení čl. 11 odst. 4 Směrnice EIA.
viz Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období, s. 5 a 62 - 63.
124
Jak plyne z předchozího rozboru, tento problém byl vyřešen jiným způsobem. Spolky zabývající se
ochranou životního prostředí tedy nejsou ochránci veřejného zájmu, jak by naznačovalo navrhované
zakotvení této žalobní legitimace, ale dle současného znění zákona chrání pouze vlastní práva, což je
zřejmě vhodnější.
123
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neurčitý právní pojem, nicméně obecně lze zájem na zachování příznivého životního
prostředí za veřejný zájem považovat. Dále ustanovení § 7 odst. 10 upravovalo
zvláštní odkladný účinek žaloby, když stanovilo, že do vydání rozhodnutí soudu není
možné vydat ani vykonat rozhodnutí, která povolují umístění nebo provedení
záměru. Tím mělo být dosaženo efektivní soudní ochrany. Navazující řízení by tedy
mohla probíhat současně se soudním řízením, nicméně správní úřady by musely s
vydáním pozitivního rozhodnutí vyčkat do rozhodnutí soudu. Zvláštní odkladný
účinek popsaný výše však byl z ustanovení odst. 10 vyňat.

6.2 Soudní přezkum stanoviska EIA
Přímý soudní přezkum stanoviska EIA není možný. Závazné stanovisko podle
ustanovení § 149 správního řádu není rozhodnutím a judikatura zde dospěla k
závěru, že není samostatně přezkoumatelné.125
Novela zde tedy nepřinesla žádnou změnu. Stanovisko EIA za účinnosti staré
úpravy také samostatně přezkoumatelné soudem nebylo. To potvrzovala konstantní
judikatura126 s odůvodněním, že ani směrnice EIA, ani Aarhuská úmluva nevyžadují
přímý přezkum stanoviska EIA, je-li dotčené veřejnosti dána možnost nechat
přezkoumat rozhodnutí, pro nějž bylo stanovisko EIA podkladem a skrze přezkum
tohoto rozhodnutí také nechat přezkoumat dotčené stanovisko. Dalším důvodem je
také to, že nejde o rozhodnutí, jelikož nezakládá, nemění ani neruší práva a
povinnosti, čímž je stanovisko z přezkumu vyloučeno na základě ustanovení § 70
písm. a) soudního řádu správního.

6.3 Soudní ochrana v navazujících řízeních
Soudní ochrana proti rozhodnutím v navazujících řízeních je upravena v
ustanovení § 9d. První odstavec tohoto ustanovení je identického znění jako
ustanovení § 7 odst. 9 upravující soudní přezkum rozhodnutí ve zjišťovacím řízení
(viz kapitola 6.1). Opět se zde projevuje privilegované postavení dotčené veřejnosti

125

viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2013. s 613 - 615.
126
srov. např. Rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2007, sp. zn. 1 As 13/2007.
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podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2., když jí zákon přiznává právo domáhat se
soudního přezkumu rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Zákon zde opět
upravuje domněnku, že tyto právnické osoby mají práva, která mohou být
rozhodnutím zkrácena, čímž se jim dostává aktivní žalobní legitimace podle
ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního. Tím je také naplněno ustanovení čl.
11 odst. 1 směrnice EIA, které vyžaduje, aby bylo dotčené veřejnosti umožněno
napadat u soudu také zákonnost rozhodnutí, kterými dochází k povolení záměru.
Zákon žalobní legitimaci spolků neváže, na žádné podmínky, vyjma těch
požadovaných ustanovením § 3 písm. i) bodem 2. Jedinou podmínkou by tedy mělo
být vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení tak, jak to vyžaduje
ustanovení § 68 písm. a) SŘS. Nicméně by bylo možné uvažovat i o výkladu
odlišném, tedy že spolky mohou, na rozdíl od ostatních dotčených subjektů,
podávat žalobu, aniž by se účastnily navazujícího řízení. Obdobně toto spolkům
umožňovala původní úprava ustanovení § 23 odst. 10 ZPV před novelou č. 39/2015
Sb. Důvodem této úvahy je formulace rozebíraného ustanovení svým způsobem
podobná zmíněnému ustanovení § 23 odst. 10, jelikož také stanoví, že dotčená
veřejnost může žalobu podat, zde navíc bez dalšího. Důvodová zpráva pro
ustanovení § 7 odst. 9 zákona, které je stejného znění sice stanoví, že soudní
ochrana je v souladu s principem subsidiarity správního soudnictví, jelikož je
vyžadováno vyčerpání opravných prostředků jako podmínka přípustnosti žaloby,127
toto tvrzení důvodová zpráva však dále nerozvádí a nečiní tak ani u ustanovení § 9d.
Tato úvaha by se také mohla aplikovat na ustanovení § 7 odst. 9 ZPV, jelikož je
stejného znění. Pokud by zákonodárce měl v úmyslu takovýto výklad jasně vyloučit,
ustanovení § 9 odst. 1 ZPV mohlo být formulováno odlišně. Vzhledem k nevhodnosti
takto pozdního vstupu dotčené veřejnosti do povolovacího procesu,128 bych však
upřednostnil výklad, který vyžaduje vyčerpání opravných prostředků ve správním
řízení.
Za účelem dosažení včasnosti soudní ochrany byla soudu pro rozhodnutí o
žalobě stanovena poměrně krátká lhůta 90 dní.129 Požadavek rychlosti je dán
127

srov. Sněmovní tisk 299/0 z VII. volebního období. s. 62 - 63 a 73.
srov. např. ADAMEOVÁ, Z. Účast veřejnosti v procesu EIA - případ České republiky. České právo
životního prostředí. Praha: 2011, číslo 30.
129
Původní návrh novely obsahoval lhůtu 150 dní.
128
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zvýšeným právním zájmem subjektů na určení, zda bude nutné opakovat navazující
řízení či zda je možné s realizací záměru postoupit. Dle důvodové zprávy je zvýšený
právní zájem dám tím, že toto určení je významné jak pro veřejnost v dotčeném
území, tak pro žadatele, jelikož jednotlivé fáze realizace záměru mohou být značně
nákladné. Rychlost je požadována také směrnicí EIA v ustanovení čl. 11 odst. 4 a
ustanovením čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy. Obě tato ustanovení vyžadují, aby
přezkumná řízení byla včasná.
Obdobně jako u žaloby proti závěru zjišťovacího řízení i zde nemá žaloba
obligatorní odkladný účinek. Zákon nicméně v tomto případě upravuje přiznání
odkladného účinku a také rozhodnutí o předběžném opatření odlišně od SŘS.
Důvodem je dosažení souladu se směrnicí EIA a Aarhuskou úmluvou a dosažení
efektivní soudní ochrany.
V souladu s cíli procesu EIA soud tedy i bez návrhu přizná žalobě odkladný
účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpeční, že realizací záměru
může dojít k závažným škodám na životním prostředí.130 To značně usnadňuje
pozice spolků v případě přiznání odkladného účinku, jelikož ty nemusejí prokazovat,
že jim vznikne nepoměrně větší újma, než jiným osobám.131 Újma se totiž nevztahuje
ke konkrétní osobě, ale objektivně k životnímu prostředí.132 Soud je povinen sám
zkoumat, jestli může k závažným škodám na životním prostředí realizací záměru
dojít, nicméně lze nepochybně doporučit aktivitu environmentálních organizací i v
této věci, jelikož jsou to právě ony, které na rozdíl od soudu znají poměry v
dotčeném území a potenciální negativní vlivy záměru. Úprava vydávání předběžných
opatření je na tom obdobně. Soud opět rozhoduje o předběžném opatření i bez
návrhu. Podmínky rozhodnutí soudu zpřísňuje pouze požadavek závažné škody na
životním prostředí. Tento pojem zákon nevymezuje, záleží tedy na úvaze soudu, co
již konstituuje závažnou škodu na životním prostředí pro účely ZPV. 133 Prokázání
splnění podmínek naopak usnadňuje skutečnost, že postačí prokázat možnost
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viz ustanovení § 9d odst. 2 ZPV.
jak je vyžadováno ustanovením § 73 SŘS pro přiznání odkladného účinku v ostatních případech.
132
definice pojmu viz ustanovení § 2 ZPV a ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí.
133
SŘS v ustanovení § 38 vyžaduje aby hrozila vážná újma, nebudou-li poměry účastníků předběžně
upraveny.Otázkou může být, zda-li tato vážná újma je stejné intenzity jako závažná škoda na životním
prostředí vyžadovaná pro rozhodnutí o předběžném opatření dle ZPV. Zřejmé je, že požadavky ZPV by
neměly být přísnější.
131
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nebezpečí újmy, není tedy nutné postavit najisto, že realizace záměru takovou újmu
způsobí.
I zde prošla ustanovení od původního návrhu novely podstatnými změnami,
obdobně jako ustanovení § 7 odst. 9 a 10. Změny se i zde týkaly žalobní legitimace a
odkladného účinku žaloby. Jelikož byly změny stejné povahy jako ty týkající se
soudní ochrany proti rozhodnutí ve zjišťovacím řízení, odkazuji na příslušnou
kapitolu.
Před novelou č. 39/2015 Sb. byla soudní ochrana zajištěna ustanovením § 23
odst. 9 a 10. Ustanovení § 23 odst. 9 upravovalo podmínky, za kterých se
environmentální organizace či obce mohly stát účastníky navazujících řízení. Z
tohoto postavení jim následně plynula možnost podávat správní žaloby proti
rozhodnutím v těchto řízeních vydaným. Ustanovení § 23 odst. 10 pak upravovalo
podmínky, za kterých se mohla občanská sdružení (spolky) či obecně prospěšné
společnosti domáhat zrušení rozhodnutí v navazujících řízeních, aniž by předtím
byly účastníky těchto řízení.
Tato úprava pak v každém případě vyžadovala aktivitu dané právnické osoby
již za procesu EIA ve smyslu podání vyjádření alespoň v jedné fázi procesu. Jejím
zásadním nedostatkem ovšem bylo, že umožňovala napadat pouze procesní vady
rozhodnutí, nikoli jeho hmotněprávní stránku, což zakládalo rozpor se směrnicí EIA.
Spolky byly tedy aktivně legitimovány pouze podle ustanovení § 65 odst. 2 SŘS,
nikoli podle odst. 1 tohoto ustanovení, jelikož dle judikatury nemohly být
rozhodnutím dotčeny na své vlastní právní sféře. Případné námitky o zásahu do
práva na příznivé životní prostředí vyslyšeny nebyly s ohledem na v té době
jednoznačnou judikaturu Ústavního soudu, která toto právo právnickým osobám
nepřiznávala.134

134

srov. ADAMEOVÁ, Z. Účast veřejnosti v procesu EIA - případ České republiky. České právo
životního prostředí. Praha: 2011, číslo 30.
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7 Integrace procesu EIA do povolovacích procesů
Vzhledem k nárůstu kroků, které je třeba podstoupit, než je záměr povolen,
resp. než jsou opatřena všechna povolení, kterých je třeba k realizaci a provozu
záměru, je otázkou, jakým způsobem tento náročný a nákladný proces usnadnit a
především zkrátit. Důvodů k tomuto kroku je mnoho, nejčastěji zmiňovaným je
důvod ekonomický. Zdlouhavý povolovací proces totiž odrazuje investory, kteří
raději zvolí pro umístění svého záměru stát s příznivějším právním prostředím, co se
týče rychlosti a jistoty dosažení povolení. Efektivnější postup vedoucí k povolení má
své výhody i u záměrů, které k povolení způsobilé nejsou. I zde totiž šetří náklady a
čas zúčastněných osob, jelikož se k této nezpůsobilosti dojde brzy.
Jedním z možných způsobů řešení je integrace jednotlivých povolovacích
procesů či alespoň většiny z nich do jediného řízení. V tomto ohledu lze v tuto chvíli
upozornit na připravovanou novelizaci stavebního zákona, jejímž cílem je právě
umožnění spojení procesu EIA s řízeními podle stavebního zákona.135
Z pohledu ustanovení čl. 2 odst. 2 směrnice EIA je integrace zmíněna na
prvním místě. Členským státům je nicméně ponechána možnost volby, zda-li
inkorporují proces posuzování vlivů do již existujících povolovacích řízení, do jiných
řízení nebo vytvoří-li jiná řízení pro účely transpozice směrnice. Podíváme-li se na
množství států, které zvolily integraci procesu EIA do již existujících povolovacích
řízení, pak uvidíme, že více států preferuje integraci.136 Většina členských států však
nedosáhla takové úrovně integrace řízení, aby bylo možné dosáhnout povolení
záměru po všech stránkách v jediném povolovacím řízení.137
Zásadní otázkou integrace jsou požadavky kladené na proces EIA, resp. jeho
povaha. Posuzování vlivů na životní prostředí lze přirovnat k znaleckému posudku,
který však vzniká specifickým postupem a nadto se u něho neuplatní zásada
volného hodnocení důkazů, resp. je závazný pro rozhodnutí, jehož je podkladem.
135

k
tomu
viz
např.
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskovezpravy/2015/Novela-stavebniho-zakona-byla-predstavena-poslancum-a-senatorum
(20.
6.
2015),
http://www.tretiruka.cz/news/koordinovane-drive-jednotne-povolovaci-rizeni-nebude-povinne/ (20. 6.
2015) a http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/23837/novela-stavebniho-zakona-by-mela-urychlitvystavbu/ (20. 6. 2015)
136
viz GRAGGABER, M., PISTECKY, W. The implementation of the Environmental Impact Assessment
on the basis of precise examples. č. 2012/09. 2012. [online]. s. 16.
137
viz GRAGGABER, M., PISTECKY, W. The implementation of the Environmental Impact Assessment
on the basis of precise examples. č. 2012/09. 2012. [online]. s. 17.
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Požadavky kladené na tento proces lze tedy z procesního pohledu shrnout takto: za
prvé zajištění odbornosti a objektivity výstupů, za druhé účast veřejnosti a případně
jiných subjektů, za třetí závaznost výstupů pro navazující rozhodnutí a za čtvrté
zajištění včasné a efektivní soudní ochrany či případně jiného přezkumu a to i v
průběhu procesu. V případě jakýchkoliv úvah o integraci procesu EIA bude nutné
brát tyto požadavky v potaz. Vedle těchto požadavků je součástí této otázky také
problematika obsahu dokumentů předkládaných oznamovatelem.
Druhou podstatnou otázkou integrace je způsob jejího provedení. Z
teoretického hlediska můžeme pak hovořit o hmotněprávní integraci, kdy povolení
vydává jediný správní orgán s komplexně vymezenou působností, kterému dotčené
orgány podávají svá stanoviska, která však nejsou závazná. Hmotněprávní integrace
počítá se spojením procesů vedoucích k vydání rozhodnutí, případně závazných
stanovisek,138 nicméně počítá také s tím, že se z těchto aktů stanou nezávazné
podklady. Pokud by šlo o podklady závazné, nemohli bychom mluvit o integraci ale
o subsumpci, případně řetězení. Vzhledem k požadavku závaznosti stanoviska EIA
tedy budeme muset z úvahy hmotněprávní integraci vyloučit. Možná je také
subsumpce, kdy dotčené správní orgány vyjadřují svojí vůli prostřednictvím
závazných stanovisek, na jejichž základě vydává povolující orgán příslušné
rozhodnutí.139 Procesní integrace, vzhledem k požadavkům na shodu věcné
příslušnosti140 zřejmě také v úvahu nepřichází.
Další možností je vtělení procesu EIA do samotného povolovacího procesu,
kdy by posuzování vlivů bylo nedílnou součástí jednotlivých povolovacích procesů v
případech povolování záměrů dle ZPV. Povahou by se pak výstup EIA více přiblížil
znaleckému posudku, když by k jeho dosažení nevedl žádný samostatný proces.
Tato, na první pohled lákavá možnost však s sebou přináší řadu nesnází, které by
nepochybně způsobily nemožnost její realizace. Prvním problémem je, že orgán
zajišťující posuzování vlivů na životní prostředí není totožný s orgánem, který
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srov. STAŠA, J. Alternativy uplatňování zájmu ochrany životního prostředí při povolovací činnosti v
oblasti výstavby. České právo životního prostředí. Praha 2004, číslo 4. s. 68.
139
viz HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 230 233.
140
viz HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 230 233, dále také STAŠA, J. Alternativy uplatňování zájmu ochrany životního prostředí při povolovací
činnosti v oblasti výstavby. České právo životního prostředí. Praha 2004, číslo 4. s. 67.
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navazující řízení vede. Muselo by tedy dojít ke změně působnosti u řady správních
orgánů. Dále by bylo nutné vyřešit, ve kterém z navazujících řízení by bylo
posuzování provedeno, pokud by mělo být navazujících řízení více, leda by u těchto
řízení došlo k integraci v řízení jediné a proces EIA by se stal jejich součástí pouze
pro určité kategorie záměrů. V neposlední řadě by si takováto úprava vyžádala také
zásadní změny řady zvláštních zákonů upravujících současná navazující řízení tak,
aby bylo možné vůbec proces EIA provést.
Vzhledem k výše zmíněnému se zdá být nejschůdnějším řešením koncepce
subsumpce141 (vzhledem k obecně užívanému termínu integrace budu v textu dále
užívat pojmu "integrace" jako pojmu obecného, zahrnujícího i subsumpci), která
umožňuje nejsnáze propojit proces EIA s ostatními procesy, jichž je třeba k dosažení
povolení záměru. Subsumpce v čisté podobě znamená, že žadatel žádá pouze o
vydání finálního správního aktu, zatímco vydání závazných stanovisek jako
podmiňujících aktů iniciuje příslušný orgán z úřední povinnosti. Vůči žadateli je tedy
navenek vydáván pouze finální správní akt.142 Úsporou by zde však bylo pouze
vyloučení vydávání verifikačního stanoviska a nejspíše také to, že veřejnost by svá
vyjádření nepodávala opakovaně, tedy jak v procesu EIA, tak v navazujícím řízení.
Překážkou zde však je skutečnost, že proces EIA je financován oznamovatelem. Bylo
by sice možné posuzování vést z podnětu příslušného úřadu, ale na náklady
oznamovatele, čímž by se také vyloučila potřeba posudku. Takovýto postup by však
nemusel ve výsledku vést ani k úspoře nákladů, ani času, jelikož příslušný úřad by byl
sotva motivován k zajištění včasného posouzení a stanovení zákonné lhůty by
vzhledem k rozdílnosti záměrů a dalších okolností nebylo vhodné.
Další otázkou, kterou je nutno zodpovědět je otázka náležitostí návrhu na
zahájení řízení. Nepochybně bude kladen důraz na precizní zpracování návrhu s jeho
přílohami takovým způsobem, aby odpovídal požadavkům jak oznámení, tak
návrhům na zahájení jednotlivých řízení, do kterých bude proces EIA integrován.
Nevýhodou této koncepce může být tedy značná finanční i časová náročnost
zpracování žádosti ve spojení s nejistotou ohledně výsledku procesu. Tomuto lze
141

případně lze také mluvit o neúplné integraci, srov. STAŠA, J. Alternativy uplatňování zájmu ochrany
životního prostředí při povolovací činnosti v oblasti výstavby. České právo životního prostředí. Praha
2004, číslo 4. s. 68.
142
viz HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 231.
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nicméně částečně předejít instituty jako předběžná informace podle ustanovení §
139 správního řádu, předběžné projednání podle ZPV, či obdobný nástrojem.
Otázkou však zůstává, do jaké míry lze těmito nástroji předvídat (a to do značných
detailů) to, co by v řízení mohlo vyjít najevo a co by mělo vliv na realizaci záměru. V
každém případě se však tímto zvyšuje důležitost náležité přípravy na integrované
řízení a význam případného projednání potenciálního návrhu s dotčenými subjekty
dříve, než dojde ke konfrontaci v řízení samém. I s řádnou přípravou by však nebylo
možné vyloučit situaci, kdy se prvotní předmět žádosti v průběhu řízení zásadně
změní, což však znemožňuje efektivní souběžné vedení všech řízení. Do popředí se
tím dostává problematika změn záměru v průběhu jeho povolování. Je totiž třeba,
aby záměr vyhověl všem požadavkům, ale aby zároveň bylo možné vést ostatní
řízení, jichž je třeba k dosažení povolení i v případě, že jejich předmět se může
měnit.
Neopomenutelnou roli v procesu EIA a v navazujících řízeních hraje také
veřejnost. Proto je třeba věnovat pozornost také úpravě participace veřejnosti v
integrovaném řízení. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s
požadavky evropského i mezinárodního práva přiznává veřejnosti právo
konzultativní účasti a spolkům právo plnoprávné účasti na navazujících řízeních. Je-li
však navazující řízení vedeno souběžně s procesem EIA, je otázkou v jaké chvíli
nabývá veřejnost práva přiznaná jí zákonem a jaké procesní kroky může orgán
vedoucí řízení, do kterého je proces EIA integrován, provést.
Jde-li o obligatorně posuzované záměry, je třeba přiznat veřejnosti veškerá
práva již od zahájení řízení.
U fakultativně posuzovaných záměrů je však situace odlišná, ukáže-li se totiž
v závěru zjišťovacího řízení, že záměr posuzován nebude, neuplatní se úprava
navazujících řízení ve smyslu ZPV, z čehož také plyne, že veřejnost práva přiznaná
ZPV mít nebude. Otázkou tedy zůstává, jak přistupovat na počátku řízení o těchto
záměrech k veřejnosti, jejíž role zatím není vyjasněna. Upravuje-li sám zákon
upravující navazující řízení konzultativní účast veřejnosti ve smyslu ZPV, potom není
třeba zvláštního postupu.143 V opačném případě by bylo vhodné veřejnosti
konzultativní účast umožnit s tím, že bude-li záměr z posuzování vyloučen, správní
143

tato úprava je vlastní např. stavebnímu zákonu, viz ustanovení § 89 a § 92.
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orgán by nemusel k připomínkám veřejnosti přihlížet. Jedná-li se o spolky, situace je
obdobná, jelikož jejich postavení účastníka se nejvýrazněji projevuje až v možnosti
podávat opravné prostředky proti rozhodnutí či žádat ochranu ve správním
soudnictví. V okamžiku kdy je určeno, zda se jedná o záměr, který bude posuzován,
bude již jejich postavení vyjasněno. Nabízí se užití ustanovení § 28 odst. 1 správního
řádu. Zde však bude postavení účastníka záviset na určení nutnosti posouzení vlivů
záměru. Na základě tohoto určení pak orgán, který vede řízení, do kterého je proces
EIA integrován, rozhodne o postavení spolku. Opět se tedy navrhuje, aby bylo s
environmentálními organizacemi zacházeno jako s účastníky, dokud není jejich
pozice postavena najisto s tím, že ukáže-li se, že účastníky být neměli, nebude
správní orgán povinen přihlížet k jejich námitkám či jiným procesním úkonům, ke
kterým je oprávněn pouze účastník, bude-li to konstrukce řízení umožňovat.
Jde-li nám úsporu času, je důležitou otázkou také samotný průběh procesu
posuzování vlivů a všech jeho fází. Časově nejnáročnějším bude zpracování
dokumentace. Časová náročnost ostatních fází je menší, ve svém souhrnu však
nezanedbatelná. Každá fáze procesu EIA má nicméně svojí nezastupitelnou roli a
vyjma vydání stanoviska, které by v případě některých způsobů integrace nebylo
nutné, si lze pouze obtížně představit posuzování vlivů na životní prostředí výrazně
odlišným postupem. V případě absence stanoviska by nadto bylo třeba zajistit
závaznost výstupů procesu jiným způsobem.
Zhodnotíme-li tedy výše uvedené, řádná integrace procesu EIA do jiných
řízení je nesnadným úkolem. Cílem tedy bude spíše integrace navazujících řízení a
tím omezení opravných prostředků s nimi spojených, zatímco EIA zůstane relativně
samostatným procesem, odehrávajícím se na počátku celého integrovaného
povolovacího řízení.
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8 Závěr
Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je jedením ze
základních preventivních nástrojů, které právo životního prostředí zná. Není
pochyb, že při ochraně životního prostředí hraje nezastupitelnou roli. Přestože je
jeho cílem "pouhé" získání informací o potenciálních vlivech činností, nelze jej v
žádném případě podcenit, jelikož tyto informace umožňují plně posoudit vhodnost
takových činností. Jde také o proces, kde dochází k prvnímu střetu názorů a zájmů
mezi investorem, veřejností a případně jinými subjekty hájícími zájmy ochrany
životního prostředí.
Od počátku 70. let 20. století je zřetelný vývoj tohoto nástroje v řadě
vyspělých a posléze i rozvíjejících se zemí, který se později přesouvá i na
mezinárodní úroveň. Přestože dosud nebyl přijat závazný dokument, který by po
smluvních stranách obecně vyžadoval provádění posuzování vlivů na životní
prostředí, je zřejmé, že EIA je uznávána celým mezinárodním společenstvím.
Závazné

mezinárodní

dokumenty,

byť

otevřené

celému

mezinárodnímu

společenství, mají zatím pouze regionální význam.
Pro právní prostředí České republiky má také zásadní vliv legislativa Evropské
unie, která je sama smluvní stranou některých mezinárodních dokumentů týkajících
se posuzování vlivů na životní prostředí. Proces EIA je upraven směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí. Z toho plyne pro Českou republiku povinnost upravit
svůj právní řád takovým způsobem, který zohledňuje požadavky směrnice. Je
zřejmé, že řádná transpozice směrnice je v mnoha ohledech problematická,
nicméně lze uzavřít, že vývoj legislativy pomalu směřuje k jejímu naplnění, byť bylo
třeba zásahů ze strany Evropské komise.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je upraven zákonem č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. V současné době jde o samostatný
proces, jehož výstupem je závazné stanovisko, které slouží jako podklad pro
rozhodování orgánů v navazujících řízeních. Tento předpis byl, společně s řadou
dílčích novelizací v souvisejících zákonech, v nedávné době novelizován za účelem
dosažení řádné transpozice směrnice EIA. Z hlediska ochrany životního prostředí lze
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novelu jistě uvítat, jelikož na rozdíl od předchozí úpravy posiluje pozici veřejnosti, z
ní především environmentální organizace, umožňuje snáze dosáhnout soudní
ochrany a zajišťuje plné přijetí závěrů procesu EIA do navazujících rozhodnutí. Z
pohledu investorů je situace právě pro výše zmíněné důvody opačná. Dodejme
ještě, že v důsledku zavedení verifikačního stanoviska je možné pro případné změny
záměru před jeho realizací provádět posuzování vlivů opakovaně.
Prvním ze zásadních momentů procesu EIA je závěr zjišťovacího řízení. Jeho
cílem je nejen upřesnit požadavky na obsah dokumentace, ale u fakultativně
posuzovaných záměrů zejména určit, zda-li bude EIA prováděna či ne. Novela zde
přináší zásadní změnu jak ve formě negativního závěru, tak v možnostech jeho
napadení. Lze tedy hodnotit jako pozitivní možnost dotčené veřejnosti brojit proti
tomuto rozhodnutí odvoláním a posléze i u soudu. Proces povolování záměru se zde
může i o řadu měsíců prodloužit, nicméně vyloučení posuzování vlivů záměru může
mít škodlivější následky, než je ztráta času a zvýšení nákladů investora. Pokud by byl
přezkum přesunut na pozdější fázi řízení, byly by následky vadného postupu pro
investora ještě výraznější.
Uzavřením procesu posuzování vlivů na životní prostředí je stanovisko EIA.
Jeho role zásadního zdroje informací o povolovaném záměru pro rozhodující orgány
je zřejmá. Novela toto postavení posiluje tím, že z něho činí stanovisko závazné
podle ustanovení § 149 správního řádu. Z teoretického pohledu jde o změnu
významnou, neboť závazné stanovisko zavazuje orgán, pro jehož rozhodnutí je
podkladem takovým způsobem, že ten se od něho nemůže odchýlit. V praxi však
může být velmi obtížné pro daný orgán adekvátně odůvodnit odchýlení se od
(nezávazného) stanoviska EIA, když nedisponuje takovými odbornými znalostmi, na
jakých je stanovisko založeno. V každém případě však tato změna klade vyšší důraz
na kvalitu stanoviska a jeho obsah, zejména podmínek v něm vyjádřených. Tyto
bude třeba řádným způsobem a precizně formulovat, jelikož orgány rozhodující v
navazujících řízeních se od nich nemohou odchýlit. Důraz na kvalitní zpracování lze
nicméně pouze ocenit. Nemožnost přímého napadení stanoviska EIA opravnými
prostředky zůstává zachována a lze jej napadat až skrze rozhodnutí, pro nějž bylo
podkladem. Přibývá však možnost využít přezkumného řízení. Jedná se ale o dozorčí
prostředek, k jehož užití lze pouze podat podnět.
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Novým nástrojem je verifikační stanovisko. Na jednu stranu je nepochybně
pozitivní změnou, že bude zajištěna shoda záměru, jehož vlivy byly posuzovány a
záměru, který je povolen. Na stranu druhou toto klade vyšší nároky na
oznamovatele. Ten musí oznámit takový záměr, u kterého je jisté, že nebude
docházet k zásadním změnám, jelikož opakované provádění posuzování výrazně
zvyšuje náklady a prodlužuje dobu povolování záměru. K tomu je nutné si uvědomit,
že verifikační stanovisko bude vyžadováno pokaždé, kdy je podána žádost o
zahájení navazujícího řízení.
Neodmyslitelným znakem procesu EIA je také účast veřejnosti. V samotném
procesu posuzování mají všichni zástupci veřejnosti rovné postavení. Privilegované
postavení dotčené veřejnosti, především spolků, se dostává do popředí až v případě
možnosti napadání výstupů procesu EIA a v navazujících řízeních. Veřejnosti je
přiznána konzultativní účast v každém navazujícím řízení, novela zde sjednotila řadu
rozdílných úprav ve zvláštních zákonech. Spolky mohou dosáhnout jak pozice
účastníka v navazujícím řízení a práv s tím souvisejících, tak možnosti účinného
soudního přezkumu jak procesní, tak hmotné stránky rozhodnutí. Oproti tomu
úprava v původním znění ZPV nejen, že byla hojně kritizována, byla také ve zjevném
rozporu se závazky České republiky plynoucími jak z mezinárodního, tak evropského
práva, když řadu z těchto práv dotčené veřejnosti nepřiznávala. Pro případy soudní
ochrany zde ZPV upravuje zvláštní konstrukci žalobní legitimace a také přiznání
odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí v navazujícím řízení. Tyto změny lze jistě
alespoň z pohledu veřejnosti uvítat.
Přestože lze všechny provedené změny z pohledu ochrany životního
prostředí vnímat jako pozitivní, nelze opomenout, že princip udržitelného rozvoje
počítá také s rozvojem, ne jen s ochranou životního prostředí za každou cenu.
Nárůst náročnosti a délky procesu EIA by se však snadno mohl stát překážkou
realizace řady záměrů. Z tohoto důvodu je třeba uvažovat o cestě, která umožní jak
řádné posouzení vlivů záměru, tak umožní rychlou a v přiměřeně nákladnou realizaci
záměru. Jednou možností je integrace procesu EIA do jiných povolovacích procesů.
Vzhledem ke specifikům procesu posuzování vlivů se jeví, alespoň pro tuto chvíli,
vhodným ponechat proces EIA jako samostatný proces s tím, že bude možné jej vést
souběžně s ostatními povolovacími řízeními, nikoli zásadně před zahájením
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povolovacích řízení, jak je tomu dnes. K úspoře času a celkových nákladů by pak
mělo dojít především z důvodu integrace vícero rozhodnutí do jediného, čímž by
byly překonány negativní důsledky řetězení rozhodnutí a tím možného řetězení
opravných řízení. Cenou za tuto úsporu je však potenciální zvýšení nákladů
počátečních.
Z představeného vývoje procesu EIA lze dojít k závěru, že náročnost pro
všechny zúčastněné subjekty narůstá. Je kladen vyšší důraz jak na připravenost
oznamovatele, na činnost odborníků, kteří se procesu účastní, tak na příslušné
úřady, jejichž úkolem je celý proces zajišťovat. Zdá se být pouze spravedlivé, když
budou za těchto podmínek kladeny i vyšší nároky na veřejnost. Kamenem úrazu je
zde však včasná informovanost ve spojení se potřebnou odborností, jež je pro
řádnou analýzu podkladů potřeba. Vzhledem k nárůstu práv organizované
veřejnosti zde však je možné vidět cestu, kterou se lze ubírat, jež umožňuje tuto
informační asymetrii v mnohém překonat.
Na úplný závěr lze pouze poznamenat, že proces EIA může být mocnou
zbraní, kterou lze podstatně ztížit realizaci jakéhokoli záměru. Nicméně budou-li k
němu zúčastněné subjekty přistupovat s rozumem a řádně připravené, stává se z
něho neméně mocný nástroj ochrany životního prostředí.
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Abstrakt
Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je jedním z mezinárodně
uznávaných nástrojů zajišťující ochranu životního prostředí. Účelem posouzení je
získání poznatků o vlivech záměru a jejich komplexní vyhodnocení za účasti
veřejnosti, odborníků a orgánů státní správy dříve, než je přistoupeno k realizaci
záměru. Tímto postupem získané informace jsou následně využívány jako poklad
pro řízení, ve kterých se rozhoduje o povolení záměru.
Tato práce si klade za cíl rozebrat zejména českou právní úpravu tohoto
procesu s důrazem na její současnou novelizaci a důvody, které k ní vedly.

77

Abstract
Environmental Impact Assessment is one of internationally recognised tools
providing environmental protection. Purpose of the assessment is to identify and
comprehensively evaluate environmental impact of a project with participation of
the public, professionals and administrative bodies, prior to the realisation of the
project. Information gained through this process is then used as a basis for decision
making in procedures granting development or other consents.
The thesis aims to analyse in particular the Czech environmental impact
assessment law with emphasis on its recent amendment and reasons of its
implementation.
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Summary
The thesis deals with legal issues of environmental impact assessment as one
of the horizontal tools of its protection and its purpose is to thoroughly analyze the
process of environmental impact assessment pursuant to the Act No. 100/2001 Coll.
on environmental impact assessment, with emphasis on its recent amendment.
The first chapter introduces the EIA process and its cornerstone principles.
Then it mentions the history of EIA and its expansion.
In the second chapter, the thesis deals with the international law of
environmental impact assessment and analyzes key documents regarding EIA.
The third chapter looks into the directive 2011/92/EU of the European
Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain public and
private projects on the environment.
The fourth chapter deals with the environmental impact assessment based
on the Act on environmental impact assessment itself. First, it introduces the
participants on the process, then it observes the process of environmental impact
assessment from its beginning to its end that is the issue of environmental impact
statement. The chapter also deals with deficiencies of transposition of said
directive, that the European Commission sees in the Czech law on EIA.
The fifth chapter focuses on the term of subsequent proceedings, specific
steps, the competent authorities have to make pursuant to the Act on
environmental impact assessment and the rights of the public in the subsequent
proceedings.
The sixth chapter scrutinises the judicial procedures present in the EIA
process and subsequent proceedings.
The seventh chapter examines the integration of EIA into other procedures.
Firstly, the theory of integration is dealt with, followed by an analysis of certain
practical issues and the prepared amendment of the Building Act that intends to
integrate EIA into its procedures is mentioned.
Finally, in the eight chapter, individual steps of the EIA process are evaluated,
with emphasis on the novelties brought with the recent amendment to the Act on
environmental impact assessment.
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