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1. ÚVOD 

Životní prostředí je pojem často skloňovaný v dnešní době v různých konotacích. 

Přestože tento pojem je hojně používaný, jeho definice není zcela jednotná a v minulosti 

se vyvíjela.
1
 Australská právní úprava definuje životní prostředí jako každý 

z následujících prvků: (i) země, atmosféra a voda; (ii) organické, anorganické látky 

a každý živý organismus; (ii) stavby a struktury vytvořené či upravené lidskou činností; 

(iii) ekosystémy a jejich součásti, včetně lidí a jednotlivých komunit; (iv) vlastnosti 

a charakteristiky jednotlivých oblastí, které přispívají k biologické rozmanitosti 

a ekologické celistvosti; (v) vzájemná interakce a závislost výše zmíněných; 

a (vi) sociální, estetické, kulturní a ekonomické podmínky, které ovlivňují výše 

zmíněné.
2
 Česká právní úprava životní prostředí definuje jako “vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a 

energie“.
3
 Bez ohledu na konkrétní definici panuje v současné době konsensus

4
 ohledně 

negativního vlivu lidské činnosti, zejm. průmyslové, na životní prostředí a nutnosti 

efektivní ochrany životního prostředí. Tato ochrana má vést k zachování příznivého 

stavu životního prostředí pro budoucí generace, tedy přispívat k dosažení udržitelného 

rozvoje.
5
  

Ochrana životního prostředí má různé podoby. Může spočívat v prevenci škod a jiných 

negativních vlivů nebo naopak ji lze spatřovat v nápravě již způsobeného znečištění či 

poškození.
6
 K ochraně životního prostředí slouží různé nástroje, které přímo či nepřímo 

                                                                        
1
 REMTOVÁ, Květa. Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje. Vyd. 1. Praha: 

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009, 66 s. ISBN 978-80-7212-506-7, str. 56. 

2
 Viz kapitola Dictionary, Environmental Protection Act 1997 (Cth).  

3
 Viz ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Summit OSN k udržitelnému rozvoji světa: New York, 25. – 27. září 2015 [online]. Informační centrum 

OSN v Praze. 22. 9. 2015 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://www.osn.cz/summit-osn-k-udrzitelnemu-

rozvoji-sveta-new-york-25-27-zari-2015/.  

5
 Udržitelný rozvoj je „takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil 

schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ Viz Our common future. Oxford: Oxford 

University Press, 1987, xv, 400 s. ISBN 019282080X, str. 41.  

6
 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 9788074003387, str. 29.  

http://www.osn.cz/summit-osn-k-udrzitelnemu-rozvoji-sveta-new-york-25-27-zari-2015/
http://www.osn.cz/summit-osn-k-udrzitelnemu-rozvoji-sveta-new-york-25-27-zari-2015/
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působí na příslušné subjekty. Lze jmenovat ukládání povinností či nutnost vydání 

povolení či stanoviska v rámci právní regulace, zavádění určitých standardů pro 

vybrané činnosti, ale i ekonomické nástroje jako jsou daňová zvýhodnění či dotace. 

Velice důležitým mimoprávním nástrojem jsou informovaní spotřebitelé, kteří svým 

tlakem mohou donutit společnosti k přesunu k ekologičtějším variantám jejich činnosti. 

Spotřebitelské preference se v poslední době jasně posunují směrem k výrobkům, které 

jsou vyprodukované s minimálním negativním dopadem na životní prostředí nebo 

jejichž provoz je šetrný k životnímu prostředí.
7
 Právě veřejnost by měla hrát důležitou 

roli i při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, což je nástroj ochrany životního 

prostředí, který je analyzován v této práci. 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je důležitým preventivním nástrojem 

ochrany životního prostředí z mnoha důvodů, mezi nimiž lze například jmenovat 

zapojení veřejnosti do procesu schvalování záměru a současně její informování, 

předcházení negativním dopadům a zapojení kritéria ochrany životního prostředí do 

rozhodování orgánů veřejné moci v určitých správních řízeních. Nicméně existují 

i názory, které tento proces označují jako neefektivní, zbytečně nákladný a zatěžující 

pro stavebníky.
8
 Z tohoto důvodu tato práce analyzuje právní úpravu procesu 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jednak v České republice a jednak na 

federální úrovni Australského společenství. Analýzou těchto odlišných právních úprav a 

jejich hodnocení dle zásad nejlepší praxe pro procesu posuzování vlivů záměrů na 

životní prostředí dle Mezinárodní asociace pro posuzování vlivu na životní prostředí se 

autorka snaží dojít k závěru, zda česká právní úprava, která v nedávné době doznala 

značných změn, tyto zásady naplňuje a zda je možné se inspirovat v některých 

aspektech australskou právní úpravou. 

Nejprve je v této práci věnována pozornost mezinárodnímu právu, které ovlivnilo 

právní úpravu v České republice i Austrálii a které stanoví určité obecné nároky na 

                                                                        
7
 MIŠKOLCI, Simona. Hospodářské aspekty ochrany životního prostředí [online]. Mendelova univerzita 

v Brně, 29. 09. 2014 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z:  

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=70819.  

8
 HEPWORTH, Annabel. High cost of green tape to economy.The Australian. Sydney, (18. 8. 2014): 

str. 19., BURYAN, Jiří a STAŇKOVÁ, Kateřina. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 

nutné zlo? Právní rádce. 2015(15.5). 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=70819
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proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. V této části se autorka mimo jiné 

zaměřuje i na regionální mezinárodní úmluvy zejména v Evropě. Následně, je 

s ohledem na členství České republiky v Evropské unii rozebrán vývoj a současný stav 

regulace procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v evropském právu. 

U národní právní úpravy Austrálie (na federální úrovni) a České republiky jsou popsány 

základní fáze procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí s ohledem na 

novelizace procesu, které proběhly v obou zemích. Na závěr autorka hodnotí a 

porovnává obě právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí dle tří vybraných 

zásad nejlepší praxe a to zásady efektivity, participace a praktičnosti.  
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2. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

2.1. DEFINICE 

Posuzování vlivů na životní prostředí lze v rámci systematiky práva životního prostředí 

zařadit mezi průřezové nástroje ochrany životního prostředí,
9
 neboť se jím nesleduje 

ochrana jednotlivé složky životného prostředí, naopak jsou holisticky posuzovány 

dopady na životní prostředí jako celek. Ochranu životnímu prostředí tento nástroj 

zajišťuje v následující struktuře: (i) strategické posuzování (Strategic Environmental 

Assessement), jehož předmětem jsou politiky, plány a koncepce
10

 a (ii) projektové 

posuzování (Environmental Impact Assessment), které se zaměřuje na konkrétní 

navržené (zejm. stavební) činnosti.  

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí („EIA“) je zákonem upravený proces, 

během kterého dochází (i) ke shromažďování informací příslušným orgánem veřejné 

moci týkající se posuzovaného záměru a (ii) k vyhodnocení možných dopadů 

posuzovaného záměru na životní prostředí před tím, než je tento záměr schválen, popř. 

uskutečněn. Záměrem se obecně rozumí výstavba, zástavba a jiná obdobná stavební 

činnost.
11

 Česká právní úprava definuje záměr jako stavby, činnosti a technologie 

uvedené v příloze č. 1 příslušného zákona.
12

 Australské federální ministerstvo pro 

životní prostředí jako příklad záměru uvádí výstavbu v blízkosti místa výskytu vážně 

ohroženého druhu fauny či flory, naopak opomenutí konání, kdy na pozemku dojde 

k přemnožení určité druhu zvířat, které následně ohrožuje vážně ohrožený druh fauny či 

flory záměrem není.
13

 Výsledkem procesu EIA je hodnotící dokumentace (forma a 

                                                                        
9
 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Beckovy právnické učebnice, str. 218. ISBN 9788074003387. 

10
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 218; GLASSON, John, THERIVEL, Riki a CHADWICK, 

Andrew. Introduction to environmental impact assessment. 3rd ed. London: Routledge, 2005, str. 27. 

ISBN 0203023064. 

11
 LYSTER, Rosemary. [et]. Environmental and planning law in New South Wales. 3rd ed. Annandale, 

N.S.W: Federation Press, 2012, str. 181 – 181. ISBN 9781862878525. 

12
 § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

13
 Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities. Definition of action: 

Section 523, section 524, and section 524A of the EPBC Act’: Policy Statement [online]. BIO269.0613, 



5 

název se liší dle právní úpravy), která jednak slouží jako podklad pro orgán veřejné 

moci, který rozhoduje o schválení záměru (udělení souhlasu s provedením záměru) a 

jednak pro veřejnost shrnuje možné dopady záměru na životní prostředí a navrhuje 

doporučení ohledně nástrojů ke zmírnění těchto dopadů. Proces EIA by měl být 

obligatorní pro jakýkoli záměr, který potencionálně bude mít významný dopad na 

životní prostředí. Pojem významnosti se však liší v české a australské právní úpravě. 

Zatímco v české právní úpravě je taxativně daný seznam záměrů, u nichž je povinně 

vyžadováno posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, australská právní úprava 

umožňuje správní uvážení příslušného federálního orgánu ohledně toho, zda posoudí 

dopady záměru jako již významné či nikoli (v rámci federálního ministerstva pro 

životní prostředí byly vydány směrnice ohledně posuzování významnosti dopadů a 

k této otázce existuje i bohatá judikatura) 

Jedním z úkolů právní regulace je zajistit, aby hodnotící dokumentace (tedy výsledek 

procesu EIA) byl podkladem pro rozhodnutí, zda daný záměr bude schválen či nikoli.
14

 

Posouzení tedy probíhá před samotným uskutečněním záměru. V České republice je od 

1. 4. 2015 stanovisko EIA závazné pro navazující správní řízení.
15

 Australské 

společenství závaznost nestanovuje,
16

 nicméně v rámci schvalovacího procesu hraje 

hodnotící dokumentace významnou roli, neboť se souhrnně zkoumají ekonomické, 

sociální a ekologické dopady záměru.
17

  

Dalším z úkolů právní regulace posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je 

zajištění možnosti veřejnosti účastnit se na celém procesu a vyjadřovat se 

                                                                                                                                                                                                                  

2013 [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://www.environment.gov.au/resource/epbc-act-policy-statement-

definition-action-section-523-section-524-and-section-524a-epbc>.  

14
 ABAZA, Hussein, BISSET, Ronald, SADLER, Barry. Environmental impact assessment and strategic 

environmental assessment: towards an integrated approach. 1st ed. Geneva, Switzerland: Economics and 

Trade Branch, Division of Technology, Industry, and Economics, United Nations Environment 

Programme, 2004, xiii, 147 para. 1.4. ISBN 92-807-2429-0. Dále také viz THERIVEL, cit. 10, str. 2. 

15
 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. 

16
 BATES, Gerry. Environmental law in Australia. 8th ed. Chatswood, N.S.W.: LexisNexis Butterworths, 

2013, cxxvi, 964, str. 349-350. ISBN 04-093-3207-0.  

17
 BATES, cit. 16, str. 301, 350.  

http://www.environment.gov.au/resource/epbc-act-policy-statement-definition-action-section-523-section-524-and-section-524a-epbc
http://www.environment.gov.au/resource/epbc-act-policy-statement-definition-action-section-523-section-524-and-section-524a-epbc
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k posuzovanému záměru, k variantám jeho provedení a k opatřením navrhovaným pro 

snížení případného negativního vlivu posuzovaného záměru. V rámci zapojení 

veřejnosti je také důležité, aby se veřejnost mohla seznámit s výsledkem procesu EIA a 

to ve formě, která bude srozumitelná pro širší veřejnost.  

 

2.2. ZÁSADY NEJLEPŠÍ PRAXE 

Mezinárodní asociace pro posuzování vlivu na životní prostředí (International 

Association for Impact Assessment, dále jen „IAIA“) je mezinárodně uznávaná odborná 

organizace zaměřující se mimo jiné na zásady nejlepší praxe posuzování vlivu na 

životní prostředí (Best Practice Principles) s cílem dosáhnout informovaného 

rozhodování o záměrech i o koncepcích a udržitelného rozvoje.
18

 Zásady nejlepší praxe 

pro posuzování vlivů na životní prostředí („Zásady nejlepší praxe“) dle IAIA jsou 

světově uznávané a užívané standardy pro regulaci procesu EIA a slouží například při 

posuzování kvality právní úpravy procesu EIA. Dle těchto Zásad nejlepší práce by 

proces EIA zejména měl být:
19

 

a) účelný (proces EIA byl měl informovat příslušné orgány veřejné moci a vyústit 

v dostatečnou ochranu životního prostředí), 

b) praktický (vyústěním procesu má být řešení akceptovatelné a implementovatelné 

osobou navrhující záměr), 

c) relevantní (proces vede k získání informací potřebných k učinění rozhodnutí 

o schválení či zamítnutí záměru), 

d) efektivní z hlediska vynaložených nákladů, 

e) transparentní a participativní (zajišťující dostatečnou a možnost veřejnosti se 

procesu účastnit a v jeho rámci vyjadřovat své návrhy, popř. podávat námitky). 

V rámci komparace australské a české úpravy se tato práce bude zaměřovat na zásady 

efektivity, participace a praktičnosti.  

                                                                        
18

 IAIA. Mission, Vision, Values [online]. 2015 [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: 

http://www.iaia.org/about/mission-vision-values.aspx.  

19
 International Association for Impact Assessment, Institute of Environmental Assessment, 

UK. Principles Of Environmental Impact Assessment Best Practice [online]. 1999 [cit. 2015-10-07]. 

Dostupné z: http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Principles%20of%20IA_web.pdf. 

http://www.iaia.org/about/mission-vision-values.aspx
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Principles%20of%20IA_web.pdf
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3. PRÁVNÍ ÚPRAVA POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU 

Česká republika
20

 i Australské společenství
21

 se ve svých ústavách zavázaly dodržovat 

závazky jim plynoucí z mezinárodního práva. Normy mezinárodního práva životního 

prostředí ovlivňují vnitrostátní právní řád a v rámci procesu EIA především stanoví 

doporučení, cíle a principy národní právní regulace.  

 

3.1. VÝVOJ MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

První země, která zavedla proces posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, byly 

Spojené státy americké, když byl v roce 1969 přijat National Environmental Policy 

Act.
22

 Zákon byl schválen jako reakce na katastrofy, jejichž následkem bylo nevratně 

poškozené životního prostředí (stavba dálnic, únik ropy do moří a oceánů), díky kterým 

se téma ochrany životního prostředí dostalo po povědomí a zájmu veřejnosti. National 

Environmental Policy Act upravil: 

a) povinnosti federálních agentur v části „Deklarace národní environmentální 

politiky“, jimiž bylo především (i) zachovávat životního prostředí v stavu 

vhodném pro rozvoj lidstva a (ii) vzít v úvahu dopad rozhodovací činnosti 

správních orgánů na životní prostředí;
23

 

b) vznik a organizaci Council On Environmental Quality, úřadu, který měl za úkol 

monitorovat stav životního prostředí a vyvozovat závěry a doporučení 

k dosažení cílů stanovených National Environmental Policy Act.
24

 

Jako podklad při rozhodovací činnosti federálních agentur sloužily tzv. prohlášení 

o dopadech na životní prostředí, které byly výsledkem procesu posuzování vlivu záměrů 

                                                                        
20

 Čl. 1 odst. 2 a čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. 

21
 Čl. 51 (xxix) Ústavy Australského společenství; rozhodnutí New South Wales v Commonwealth [1975] 

HCA 58, [23] (Murphy J). 

22
 SAND, Philippe, a PEEL, Jacquelina. Principles of International Environmental Law. Cambridge 

University Press, 2012. ISBN 9780521140935, str. 601. 

23
 National Environmental Policy Act. 1969, Title I. 

24
 National Environmental Policy Act. 1969, Title II. 
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na životní prostředí.
25

 National Environmental Policy Act byl následně inspirací pro 

právní úpravy dalších zemí, které se v návaznosti na trend 70. let začaly věnovat 

regulaci negativní dopadů ekonomických aktivit na životní prostředí.  

Následovalo období, kdy se mezinárodní společenství začalo více zabývat 

problematikou ochrany životního prostředí a v souvislosti s tímto i procesem 

posuzování vlivu činností na životní prostředí. Proces EIA byl předmětem jednání 

během konference OSN o životním prostředí, která se konala v roce 1972 ve 

Stockholmu, přestože se zmínka o tomto procesu nedostala do závěrečné deklarace ani 

jiného přijatého dokumentu.
26

 Výsledkem Summitu Země (1992, Rio De Jainero) byla 

Deklarace o životním prostředí a rozvoji, která se v zásadě 17 stanoví požadavek 

zavedení procesu EIA do vnitrostátních právních řádů smluvních států.
27

 Posuzování 

vlivu na životní prostředí je zmíněno i v Agendě 21
28

 přijaté také během Summitu 

Země,
29

 a později v Implementačním plánu,
30

 jež byl schválen na Světovém summitu 

o udržitelném rozvoji (2002, Johannesburg).
31

 Opakované stanovení cíle zavedení 

procesu EIA do vnitrostátních právních řádů dokazuje dlouhodobý konsensus 

                                                                        
25

 United States Environmental Protection Agency. National Environmental Policy Act (NEPA): Basic 

Information [online]. [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: http://www.epa.gov/compliance/basics/nepa.html. 

26
 SAND, PEEL, cit. 22, str. 601 – 604. 

27
 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Deklarace o životním prostředí a rozvoji, (UN Doc. 

A/CONF.151/26 (vol. I) / 31 ILM 874 (1992), zásada 17: 

„Hodnocení vlivu činností na životní prostředí (EIA) jako nástroj uplatňovaný na celostátní úrovni musí 

být aplikováno na ty navrhované aktivity, které by pravděpodobně mohly mít závažný negativní dopad na 

životní prostředí a které jsou předmětem rozhodování odpovídajících státních orgánů.“ 

28
 Agenda 21 je právně nezávazný mezinárodní dokument, který stanovil dobrovolné cíle, kterými by 

národní vlády měly řídit za účelem dosažení trvale udržitelného rozvoje. Viz Konference OSN o životním 

prostředí a rozvoji, Agenda 21, (UN Doc. A/Conf.151/26 (1992), preambule. 

29
 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Agenda 21, (UN Doc. A/Conf.151/26 (1992), 

kapitola 7, bod 7.41 písm. b), kapitola 8, bod 8.4. 

30
 Implemetační plán je soft-law dokument, který navrhuje opatření, která je nutné přijmout v rámci trvale 

udržitelného rozvoje a současně stanoví konkrétní cíle v rámci trvale udržitelného rozvoje a současně 

stanoví konkrétní cíle a časový plán pro jejich dosažení, Viz Světový summit o udržitelném rozvoji, 

Implementační plán, (UN Doc A/CONF.199/20 (2002). 

31
 Implementační plán, cit. 30, odst. 19 písm. e), odst. 36 písm. c). 

http://www.epa.gov/compliance/basics/nepa.html
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mezinárodního společenství o významu tohoto nástroje při dosahování trvale 

udržitelného rozvoje, což je reflektováno i české
32

 a australské
33

 národní úpravě. 

Zatímco výše zmíněné dokumenty jsou převážně nezávazné deklarace, proces EIA je 

obligatorně zaveden pro jakoukoli činnost prováděnou v Antarktidě dle článku 8 

Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě (1991, Madrid). 

V návaznosti na přijetí tohoto dokumentu přijalo Australské společenství Antarctic 

Treaty (Environment Protection) Act 1980 (Cth), zákon, který v části 3 stanoví pravidla 

pro posouzení vlivu na životní prostředí v souladu s protokolem.
34

 Upraveny jsou tři 

procesy posouzení vlivu v závislosti na rozsah dopadu činnosti na životní prostředí:
35

 

 předběžné posouzení (Preliminary Assessment) pro činnosti, u kterých se 

očekává, že budou mít méně než malý dopad na životní prostředí; 

 počáteční vyhodnocení vlivů (Initial Environmental Evaluation) pro činnosti 

s malým či přechodným dopadem; a 

 všestranné vyhodnocení vlivů (Comprehensive Environmental Evaluation) 

v případě, že by záměr měl mít významnější než malý nebo přechodný dopad. 

Tento postup je závazný pro záměry, které jsou vykonávány v oblasti Australského 

antarktického území.
36

 Tato práce se bude věnovat porovnání obecné úpravy procesu 

EIA dle Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act, nicméně je 

vhodné poznamenat, že Australské společenství má na federální úrovni dva rozdílné 

procesy EIA a za určitých okolností může záměr vyžadovat posouzení vlivu dle obou 

úprav.
37

  

                                                                        
32

 § 1 odst. 3 Zákona EIA. 

33
 čl. 3 odst. 1 písm. b) Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth). 

34
 ELLIOT, Mandy, a THOMAS, Ian. Environmental Impact Assessment in Australia: Theory and 

Practice. Federation Press, 2009, str. 180 - 181. ISBN 1862877114. 

35
 Ibid. 

36
 Australské antarktické území je sektor Antarktidy, který Australské společenství převzalo po Velké 

Británii. Představuje vznesený územní nárok na část tohoto kontinentu. Viz VÍCHA. České právo 

životního prostředí: 3/2003 [online]. České společnost pro právo životního prostředí, Praha, rev. 2003, 

[cit. 2014-06-08]. 

37
 § 225 EPBC. Dále také LEARY, David. The Standing Of Civil Society To Enforce Commonwealth 

Environmental Law Under Section 475 Of The Environment Protection and Biodiversity Conservation 
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Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 

ptactva z roku 1971 („Ramsarská úmluva“) vyžaduje, aby všechny smluvní státy 

podporovaly zachování mokřadů a jejich flory a fauny.
38

 Jak Česká republika,
39

 tak 

Australské společenství
40

 jsou smluvními členy Ramsarské úmluvy. Australský 

Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act prohlásil záměry 

provádění v oblasti mokřadů za seznamu mezinárodně významných mokřadů za 

záležitost národního ekologického významu, čímž těmto mokřadům poskytuje 

dodatečnou ochranu v podobě povinného procesu EIA na federální úrovni.  

 

3.2. REGIONÁLNÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 

V souvislosti s regionálními evropskými smlouvami vznikajícími na půdě Evropské 

hospodářské komise OSN je nutné zmínit dvě, které se dotýkají tématu posuzování 

vlivu záměrů na životní prostředí. Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států (Espoo, 1991) („Espoo konvence“) je výsledkem snahy 

evropských států o sjednocený postup pro proces EIA, jedná-li se o záměr uvedený 

v příloze 1 Espoo konvence, jehož dopady na životní prostředí by mohly významně 

ovlivnit nejen stát, ve kterém má být záměr schválen.
41

 Tzv. přeshraniční proces EIA, 

který Espoo konvence zavádí, je významný z několika důvodů. Za prvé poskytuje 

možnost, jak se veřejnost dotčená daným záměrem
42

 může vyjádřit v rámci procesu 

schvalování prostřednictvím podání připomínek nebo námitek a zavádí povinnost 

                                                                                                                                                                                                                  

Act and Its International Implications: The Japanese Whaling Case And The Law Of Unintended 

Consequences. Macquarie Law Journal. 2008, (8): 153. 

38
 čl. 4 Ramsarské úmluvy.  

39
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí (Sbírka zákonů č. 396/1990 Sb.). 

40
 The Ramsar Convention Secretariat. Country Profile: Australia [online]. [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: 

http://www.ramsar.org/wetland/australia.  

41
 Dohoda o hodnocení vlivu na životní prostředí přesahujícího státní hranice (Espoo-konvence). Projekt 

Nadnárodní účast veřejnosti - Espoo/Aarhus konvence [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné z: 

http://www.espoo-ce.info/files/informace-espoo.pdf.  

42
 Espoo konvence pod pojem „dotčená veřejnost“ zahrnuje veřejnost v oblastech, které mohou být 

daným záměrem dotčeny. Čl. 3 odst. 8 Espoo konvence.  

http://www.ramsar.org/wetland/australia
http://www.espoo-ce.info/files/informace-espoo.pdf
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konzultovat záměr s dotčenými stranami.
43

 Připomínky veřejnosti a výsledky konzultací 

je nutné vzít v potaz v rámci rozhodovacího procesu. Za druhé specifikuje dokumentaci 

posuzování vlivu na životní prostředí, která má být v rámci tzv. přeshraničního procesu 

EIA vypracována, v příloze č. 2 Espoo konvence.
44

 Zavádí tak jednotný minimální 

standard této dokumentace. Posledním, fakultativním stadiem tzv. přeshraničního 

procesu EIA je post-projektová analýza,
45

 kdy je možné vyhodnotit již schválenou 

činnost a dle rozsahu dopadů, které činnost způsobuje, zavést potřebná opatření za 

účelem omezení škodlivých vlivů. Espoo konvence tak navazuje na zásadu 17 a 19 

Deklarace o životním prostředí a rozvoji.
46

  

Espoo konvence vstoupila v platnost v roce 1997
47

 (ČR ratifikovala Espoo konvenci 

v roce 1991
48

 a v platnost vstoupila o deset let později)
49

 a k dnešnímu dni byla dvakrát 

měněna. První změna v roce 2001 se dotkla definice veřejnosti a vedla k rozšíření 

tohoto pojmu tak, aby nová úprava poskytla širší uplatnění participace veřejnosti 

v rámci tzv. přeshraničního procesu EIA. Současně bylo umožněno, aby k Espoo 

konvenci přistoupily i státy, které nejsou členy Evropské hospodářské komise OSN, 

pokud k tomu stávající smluvní strany udělí souhlas.
50

 Druhý dodatek byl schválen 

v roce 2004 a krom toho, že reviduje Přílohu č. 1, která obsahuje seznam záměrů 

povinně procházejících tzv. přeshraničním procesem EIA, zavádí také kontrolu 

                                                                        
43

 Právo vyjádřit se k záměru schvalovanému v procesu tzv. přeshraniční EIA je přiznáno dotčené 

veřejnosti a dotčeným státům ve stejném rozsahu jako je přiznáno veřejnosti daného státu podle 

vnitrostátních předpisů. Ibid.  

44
 Čl. 4 Espoo konvence. 

45
 Čl. 6 Espoo konvence. 

46
 Introduction to Espoo Convention. United Nations Economic Commission for Europe [online]. [cit. 

2015-06-29]. Dostupné z: http://www.unece.org/env/eia/eia.html.  

47
 ESPOO Convention (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 

Project). International Community Action Network [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné z: 

http://actionguide.info/m/orgs/243/.  

48
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států (č. 27/2015 Sb.m.s.).  

49
 Práva a povinnosti vyplývající z Espoo konvence jsou v ČR zakotveny zejm. v § 11 a násl. Zákona EIA 

50
 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států. Ministerstvo životního 

prostředí ČR [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/umluva_o_posuzovani_vlivu. 

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
http://actionguide.info/m/orgs/243/
http://www.mzp.cz/cz/umluva_o_posuzovani_vlivu
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dodržování povinností vyplývajících z Espoo konvence.
51

 Druhý dodatek zatím však 

nevstoupil v platnost.
52

 Kromě dodatků byl také v roce 2003 na výjimečné schůzi 

smluvních stran přijat tzv. Kyjevský protokol, který zavázal smluvní strany 

k posuzování vlivu strategií na životní prostředí.  

Další významnou úmluvou uzavřenou v rámci Evropské hospodářské komise OSN je 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva“), která byla po 

dvouletém jednání uzavřena v roce 1998 na 4. ministerské konferenci EHK OSN 

konané v Dánsku,
53

 v platnost vstoupila 30. 10. 2001. Aarhuská úmluva je přelomová 

v tom, že zakládá práva veřejnosti (a to jak jednotlivcům, tak skupinám jednotlivců) 

v oblasti ochrany životního prostředí.
54

 Jedná se tak o obsahově odlišný typ smlouvy na 

ochranu životního prostředí, neboť zasahuje do vztahu mezi vládou a jejími občany a 

konkretizuje environmentální lidská práva.
55

 Její význam lze dokázat i poukazem na 

fakt, že zahraniční úpravy nesmluvních států jsou srovnávány se standardy stanovenými 

v Aarhuské úmluvě.
56

  

Obsahově se Aarhuská úmluva rozpadá na tři pilíře: (i) přístup k informacím o životním 

prostředí; (ii) účast veřejnosti při rozhodování ohledně životního prostředí; a (iii) právní 

ochrana v oblasti životního prostředí.  

                                                                        
51

 Ibid. 

52
 Amendment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. 

United Nations: Treaty Colletion [online]. 29. 6. 2015 [cit. 2015-06-29]. Dostupné z: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-

c&chapter=27&lang=en.  

53
 The Aarhus Convention: What is the Aarhus Convention? European Commission [online]. 07/05/2015 

[cit. 2015-06-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/.  

54
 Preambule Aarhuské úmluvy 

55
 Aarhuská úmluva: Příručka k implementaci. STEC, Stephen, Susan CASEY-LEFKOWITZ a Jerzy 

JENDROŚKA. Organizace spojených národů: Evropská hospodářská komise OSN [online]. 2013 

[cit. 2015-06-29]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy/$FILE/OMV-

AU_pr%C5%AFvodce_implementac%C3%AD-20140711.pdf.  

56
 LAMBROPOULOS, Victoria ‘What can Australia learn from the Europeans about public participation? 

Article 6 of the Aarhus Convention and environmental impact statements’ (2010) 27 Environmental and 

Planning Law Journal 272. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-c&chapter=27&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-c&chapter=27&lang=en
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy/$FILE/OMV-AU_pr%C5%AFvodce_implementac%C3%AD-20140711.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prirucka_implementace_aarhuske_umluvy/$FILE/OMV-AU_pr%C5%AFvodce_implementac%C3%AD-20140711.pdf
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Právo na přístup k informacím o životním prostředí má každý, nikoli pouze občan dané 

země, bez nutnosti udání důvodu, proč informaci požaduje, a vztahuje se zejm. na 

informace, které mají k dispozici orgány veřejné správy.
57

 Žadatel o informaci má právo 

na poskytnutí informace do 1 měsíce od podání žádosti na zpřístupnění,
58

 popř. na její 

zamítnutí z taxativně vymezených důvodů.
59

 Kromě poskytování informací na žádost, 

mají orgány veřejné správy povinnost aktivně šířit informace o životném prostředí.
60

 

Aktivní účast veřejnosti je zejm. v oblasti životního prostředí významným nástrojem, 

jak dosahovat transparentnosti procesu a současně dát veřejnosti možnost ovlivnit 

rozhodování v záležitostech, které se dotýkají životního prostředí. Dotčená veřejnost má 

být o rozhodování, které by mohlo významně ovlivnit životní prostředí, včas 

informována. Dotčené veřejnosti a ekologickým nevládním organizacím má být dát 

prostor podat připomínky v rámci rozhodovacího procesu a lhůty pro podání těchto 

připomínek musí být dostatečně dlouhé.
61

 Aby mohla být aktivní účast veřejnosti 

efektivní, stanoví Aarhuská úmluva povinnost vzít připomínky v potaz při rozhodování 

a informovat o výsledku rozhodování.
62

 Podávání připomínek se mj. týká i procesu EIA 

dle české právní úpravy.
63

  

Třetím pilířem Aarhuské úmluvy poskytování soudní ochrany v oblasti ochrany 

životního prostředí,
64

 zejména pak pro předchozí pilíře (přístup k informacím a účast na 

rozhodování). Tento pilíř tak slouží jako nástroj vynucení dodržování práv, která 

Aarhuská úmluva stanoví.  

V souvislosti s Aarhuskou úmluvou je třeba zmínit Protokol o registrech úniků 

a přenosů znečišťujících látek, který byl přijat v roce 2003 na 5. ministerské konferenci 

v Kyjevě (právně závazným se stal 8. října 2009)
65

 a dodatek o geneticky 
                                                                        
57

 Čl. 4 odst. 1 Aarhuské úmluvy. 

58
 Čl. 4 odst. 2 Aarhuské úmluvy. 

59
 Čl. 4 odst. 3, 4 a 5 Aarhuské úmluvy. 

60
 Čl. 5 Aarhuské úmluvy. 

61
 Čl. 7 Aarhuské úmluvy. 

62
 Čl. 6 – 8 Aarhuské úmluvy. 

63
 Zejména Zákon EIA. 

64
 Čl. 9 Aarhuské úmluvy. 

65
 UNECE. The Aarhus Convention’s Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers [online]. 

[cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://www.unece.org/env/pp/prtr.html.  

http://www.unece.org/env/pp/prtr.html
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modifikovaných organismech z roku 2005, který dosud nenabyl platnosti, neboť nebyl 

ratifikován dostatečným počtem států.
66

  

Pro Českou republiku vstoupila Aarhuská úmluva v platnost až v roce 2004.
67

 Úmluva 

byla následně provedena prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a zákona č. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí.  

                                                                                                                                                                                                                  

Dále také viz Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek: Otázky a odpovědi k 

mezinárodní úmluvě o veřejně dostupných registrech znečišťujících látek. Ministerstvo životního 

prostředí ČR: Integrovaný registr znečišťování [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné z: 

http://www.irz.cz/dokumenty/irz/PRTR-letak_print_version.pdf.  

66
 UNECE. The Aarhus Convention’s GMO amendment [online]. [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: 

http://www.unece.org/env/pp/gmos.html.  

67
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (č. 124/2004 Sb. m. s). 

http://www.irz.cz/dokumenty/irz/PRTR-letak_print_version.pdf
http://www.unece.org/env/pp/gmos.html
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4. PRÁVNÍ ÚPRAVA PROCESU EIA V EVROPSKÉM PRÁVU 

Evropská společenství se připojila k celosvětovému trendu, který následoval po 

konferenci ve Stockholmu, 1972, a zaměřila se v rámci své činnosti i na ochranu 

životného prostředí. Pro oblast životního prostředí byly od roku 1973
68

 přijímány 

právně nezávazné akční programy pro období pěti let. Třetí akční program (pro období 

1982 – 1986)
69

 označil posuzování vlivu na životní prostředí jako nejvýznamnější 

nástroj pro sběr informací o životním prostředí a jejich použití v rozhodovacím 

procesu,
70

 proto byl stanoven cíl upravit na evropské úrovni proces EIA pro průmyslové 

a zemědělské záměry. Tento cíl byl naplněn přijetím směrnice Rady č. 85/337/EHS ze 

dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí („Směrnice EIA“).  

Směrnice rozděluje záměry podle významu jejich dopadu na životní prostředí. Záměry 

vypočtené v příloze I Směrnice EIA musí být vždy posouzeny z hlediska jejich vlivu na 

životní prostředí.
71

 Naopak posouzení záměrů uvedených v příloze II Směrnice EIA se 

posuzují, pokud daný členský stát identifikuje, že to jejich povaha vyžaduje
72

. Jako 

podklad pro rozhodnutí, zda je nutné záměr vyjmenovaný v Příloze II povinně posoudit, 

slouží členskému státu informace, které musí být poskytnuty dle přílohy IV Směrnice 

EIA.
73

 Výstupem z procesu je zpráva o vlivech záměru na životní prostředí, která 

následně slouží jako podklad v řízení o uskutečnění záměru.
74

  

Směrnice EIA byla třikrát novelizována. Směrnice Rady č. 97/11/ES sjednotila právní 

úpravu tak, aby odpovídala požadavkům stanoveným Espoo konvencí a rozšířila výčet 

záměrů v přílohách I a II Směrnice EIA a zavedla požadavek na minimální standard 

                                                                        
68

 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 175. 

69
 Třetí akční program, vyd. 1982, publ. Úř. Věst. C 46, 17. 2. 1983, s. 1. 

70
 Ibid, příloha, bod 11.  

71
 Například se jedná o dálkové železniční tratě, dálnice nebo rychlostní silnice; letiště, jejichž hlavní 

runway přesahuje 2100 m, zařízení ke skladování nebezpečných odpadů apod. Příloha I, bod 7 a 10 

Směrnice EIA.  

72
 Například zařízení k chovu drůbeže nebo prasat. Příloha II, bod 1, písm. e), f) Směrnice EIA. Při 

posuzování je nutné se řídit kritérii stanovenými v příloze III Směrnice EIA.  

73
 Čl. 5 odst. 1 Směrnice EIA. 

74
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 220. 
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poskytnutých informací (příloha III) pro posouzení záměrů uvedených v příloze II. 

Úpravu procesu EIA na evropské úrovni ovlivnila následně i Aarhuská úmluva, proto 

byla přijata novela č. 2003/35/ES reflektující ustanovení Aarhuské úmluvy o účasti 

veřejnosti v rámci procesu EIA. Poslední změna v roce 2009 (směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2009/31/ES) se zaměřila na zachytávání, přepravu a ukládání 

oxidu uhličité.
75

 Kodifikované znění Směrnice EIA bylo schváleno jako směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU, ze dne 13. prosince 2011, o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí („Kodifikovaná 

směrnice EIA“).  

Vzhledem k tomu, že Směrnice EIA platila více než 25 let, bylo nutné přizpůsobit 

právní úpravu, tak, aby odpovídala judikatuře Soudního dvora EU a legislativním 

změnám uvnitř EU. Za tímto účelem byla spuštěna v roce 2009 revize Směrnice EIA,
76

 

která vyústila v schválení novely Kodifikované směrnice EIA Komisí v roce 2014 

(směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou 

se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí). Mezi hlavní změny, které novela přinesla, 

patří: 

 možnost zjednodušit proces EIA na národní úrovni; 

 zavedení lhůt pro různé fáze procesu EIA;
77

 

 zjednodušení zprávy o vlivu záměru na životní prostředí tak, aby byla 

srozumitelnější pro veřejnost; současně se zavádí opatření ke zlepšení obsahu 

a kvality zpráv; 

 monitorování záměrů s významnými negativními vlivy na životní prostředí.
78

 

                                                                        
75

 Evropská komise. Environmental Impact Assessment - EIA [online]. 27/04/2015 [cit. 2015-10-07]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.html.  

76
 Evropská komise. Review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive [online]. 

27/04/2015 [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/eia/review.html.  

77
 Například jednání s dotčenou veřejností nesmí být kratší než 30 dní. Čl. 1 odst. 6 písm. e) směrnice 

č. 2014/52/EU.  

78
 Evropská komise. Review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive [online]. 

27/04/2015 [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.html
http://ec.europa.eu/environment/eia/review.html
http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm
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České republika po vstupu do Evropské unie v roce 2004 musí dodržovat závazky pro 

ni plynoucí ze Směrnice EIA, popř. Kodifikované směrnice EIA. Dosažení 

kompatibility české právní úpravy se Směrnicí EIA, popř. Kodifikovanou směrnicí EIA 

se věnuje kapitola 5.2.1.   
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5. POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÁ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

5.1. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY PROCESU EIA V ČR 

Základy právní úpravy procesu EIA položil v ČSFR zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí („Zákon o ŽP“). Zákon o ŽP byl přijat jako základní právní předpis pro oblast 

ochrany životního prostředí po té, co se trend v ČSFR po událostech z roku 1989 obrátil 

směrem k intenzivnější ochraně a nápravě předchozích škod.
79

 Jedná se o rámcovou 

právní úpravu, která obsahuje definice základních pojmů, principy pro oblast ochrany 

životního prostředí, úpravu některých povinností a odpovědnosti za ekologickou újmu. 

Tento federální předpis současně položil základy právní úpravy posuzování vlivu na 

životní prostředí v ČR v ustanovení § 17 a §§ 20 – 26.
80

 Obecně je zde stanovena 

povinnost předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí, s níž je 

spojena povinné posouzení vlivů na životní prostředí v určených případech.
81

 

Podrobnější úpravu procesu EIA pak obsahoval zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí („Původní zákon EIA“). Původní zákon EIA se inspiroval 

Směrnicí EIA a obsahoval úpravu posuzování jak staveb, činností a technologií, 

i koncepcí a v ustanovení § 15 Původního zákona EIA dokonce i posuzování vybraných 

výrobků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
82

 Proces EIA dle Původního zákona 

o EIA nebyl součástí rozhodování o uskutečnění záměru a nevztahovaly se na něj 

obecné předpisy o správním řízení.
83

 Mj. na základě Původní zákona EIA byl zaveden 

                                                                        
79

 I v období před rokem 1989 byly přijímány právní předpisy na ochranu životního prostředí, nicméně 

tyto byly převážně nevymahatelné a ochrana životního prostředí pomocí právních nástrojů nebyla 

efektivní.  

80
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 221. 

81
 PEKÁREK, Milan. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 

ISBN 9788021049260, str. 172. 

82
 Výsledkem procesu posuzování výrobků bylo udělení, příp. neudělení certifikátu, bez něhož některé 

výrobky nemohly být uvedeny do oběhu. § 15 odst. 4, § 16 odst. 1 Původního zákona EIA.  

83
 § 23 Původního zákona o EIA. 
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informační systém o projektech posuzovaných dle zákona.
84

 Nicméně na této právní 

úpravě byla kritizována absence zjišťovacího řízení, což vedle k povinnosti posoudit 

všechny projekty, které splňovaly kritéria stanovená v příloze č. 1 nebo č. 2 Původního 

zákona EIA. Především u projektů, u kterých se nepředpokládal významný vliv na 

životní prostředí, přestože zákonná kritéria splňovaly, byl tento proces zbytečnou zátěží. 

Mezi další nedostatky patřila například úprava veřejného projednání a zapojení 

dotčených orgánů.
85

 

Původní zákon EIA upravoval proces posuzování vlivů projektů na životní prostředí až 

do účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů („Zákon EIA“). Přijetím Zákona EIA nebyl Původní 

zákon EIA zrušen, rozsah právní úpravy se pouze omezil na úpravu posuzování 

koncepcí. I tato materie byla později přesunuta do Zákona EIA novelou provedenou 

zákonem č. 93/2004 Sb., která současně zrušila Původní zákona EIA. 

 

5.2. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Od 1. 1. 2002 je účinný Zákon EIA, který k dnešnímu dni upravuje v ČR proces 

posuzování vlivů záměrů, a od roku 2004 i proces posuzování vlivů koncepcí na životní 

prostředí.  

Zákon EIA je rozdělen do 5 částí, z nichž stěžejní je část I, která ve 3 hlavách upravuje 

posuzování vlivu na životní prostředí, proces EIA přesahující hranice České republiky 

a obsahuje také společná a přechodná ustanovení. Část II se věnuje změně Zákona o ŽP, 

část III mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

část IV byla zrušena (do 30. 4. 2004 obsahovala novelizaci Původního zákona EIA), 

část V stanoví účinnost celého právního předpisu (1. leden 2002).  

Nedílnou a významnou součástí Zákona EIA jsou jeho přílohy. Příloha č. 1, na kterou 

odkazuje definice záměru obsažená v ustanovení § 3 písm. a) Zákona EIA, rozlišuje 

                                                                        
84

 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. O posuzování vlivů na životní prostředí [online]. 

Agentura CENIA [cit. 2015-10-07]. Dostupné z: 

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY.  

85
 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1. Praha: ABF - 

Arch, 2005, 187s. str. 9. Stavební právo. ISBN 80-869-0501-2. 

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY
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záměry vždy podléhající posouzení a záměry vyžadující zjišťovací řízení a zároveň 

stanoví úřad příslušný k posouzení daného záměru. Přílohy č. 2 – 6 stanoví náležitosti 

jednotlivých dokumentů v rámci procesu EIA a přílohy č. 7 – 8 obsahují seznam 

vybraných typů přírodních stanovišť, respektive vybraných taxonů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin.  

 

5.2.1. Novelizace 

Zákon EIA byl za dobu své účinnosti mnohokrát měněn. Poslední významná novela je 

účinná od 1. 4. 2012 a byla provedena zákonem 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 („Zákon č. 39/2015 Sb.“). Návrh této 

novely byl reakcí na opakované požadavky Komise na řádnou transpozici Kodifikované 

směrnice EIA. Nedostatečnou transpozici evropské právní úpravy procesu EIA 

konstatoval Soudní dvůr EU již v roce 2010,
86 

kdy rozhodl v rámci řízení o porušení 

Smlouvy o fungování Evropské Unie, že Česká republika řádně a včas nepřevzala 

Směrnici EIA a nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.
87

 Česká 

republika měla do konce roku 2014
88

 pod hrozbou sankce splnit především následující 

požadavky Komise:  

 závaznost stanoviska jako výstupu z procesu EIA, 

 dostatečná úroveň participace veřejnosti v navazujících správních řízeních, 

 zajištění včasné a účinné ochrany dotčené veřejnosti u soudních orgánů.
89

 

Zákon č. 39/2015 Sb. tedy směřuje na zajištění kompatibility české národní právní 

úpravy s evropskou legislativou. Zásadní změnou je forma závazného stanoviska dle 

§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („správní řád“) pro výstup z procesu EIA, 

                                                                        
86

 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 10. 6. 2010, Komise vs. Česká republika, C-378/09, 

dosud nezveřejněné ve Sb. rozh. 

87
 Ibid. Konkrétně se jednalo o nesplnění zavedení dostatečných záruk práv dotčené veřejnosti dle čl. 10a 

odst. 1 - 3 Směrnice EIA. 

88
 Legs.: Transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, [Právní rozhledy 17/2014, 

s. II]. Dále také Formální upozornění Komise ze dne 25. 4. 2013, č. j. C(2013) 2228 final. 

89
 Právní zpravodaj ze dne 22. 9. 2014. 



21 

definování pojmů jako je navazující řízení, veřejnost či dotčená veřejnost a zavedení 

nových nástrojů v oblasti přístupu k soudní ochraně (odstraněn požadavek předchozí 

procesní účasti, zakotven odkladný účinek žaloby proti rozhodnutím vydaným např. ve 

stavebním řízení). Rozšířena je možnost účasti veřejnosti, kdy ekologické nevládní 

neziskové organizace mohou za určitých podmínek mít privilegované postavení 

v podobě účasti v navazujících řízeních (na rozdíl od veřejnosti, která není účastníkem 

řízení, ale jsou jí přiznána procesní práva).
90

 Nově bude možné na zjišťovací řízení 

použít ustanovení Správního řádu, neboť Zákon č. 39/2015 Sb. ruší ustanovení § 23 

odst. 14 Zákona EIA. Změny, které přinesl Zákon č. 39/2015 sb. jsou podrobněji 

popsány v rámci analýzy procesu EIA dle české právní úpravy v kapitole 5.3 a 5.4.  

 

5.2.2. Související právní předpisy 

Zákon EIA je proveden: 

 vyhláškou č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, a 

 vyhláškou 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. 

Posuzování vlivů na životní prostředí se neomezuje pouze na úpravu v Zákoně EIA, 

významné pro tento proces jsou i jiné související právní předpisy, zejména: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 zákon č. 11/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
91

 

 

                                                                        
90

 Legs, cit. 88. 

91
 Zde se jedná především o ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., která upravují spolky a 

nahrazují tak částečně předchozí právní úpravu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.  
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5.3. PROCES POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

5.3.1. Obecná charakteristika 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je, jak již bylo vymezeno v kapitole 2.1, 

proces pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
92

 Česká právní úprava rozšiřuje 

posuzování i na posouzení vlivů na veřejné zdraví. Zákon EIA vymezuje pojem 

„záměr“ v ustanovení § 3 písm. a) jako stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze 

č. 1. Tato příloha rozděluje záměry na dvě kategorie. Seznam záměrů zařazených do 

kategorie I představuje záměry, které vždy podléhají posouzení (obligatorní posouzení), 

naopak do kategorie II spadají záměry, u nichž se rozhodne o tom, zda podléhají 

posouzení, ve zjišťovacím řízení (fakultativní posouzení). Obecně lze říci, že příloha 

č. 1 k Zákonu EIA zahrnuje pod pojmem záměr činnosti, u nichž je vysoká 

pravděpodobnost, že v důsledku jejich uskutečnění budou mít výrazný dopad na životní 

prostředí.
93

 Současně příloha č. 1 k Zákonu EIA stanoví správní orgán,
94

 který bude 

příslušný k projednání a posouzení záměru, a tím je buď Ministerstvo životního 

prostředí, anebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu 

je navržen záměr.  

Kromě záměrů uvedených v příloze č. 1 jsou předmětem posuzování vlivů záměrů na 

životní prostředí i: 

 změny záměrů uvedených v příloze č. 1, jsou-li splněné podmínky stanovené 

Zákonem EIA,
95

 

 záměry, které nesplňují podmínky posouzení dle přílohy č. 1 pouze z důvodu 

nedosažení stanoveného limitu (tzv. podlimitní záměry),
96

 

 činnosti, které mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti (soustava NATURA 2000).
97

  

                                                                        
92

 PEKÁREK, cit. 81, str. 172. 

93
 Vysoká pravděpodobnost, nikoli jistota koresponduje se zásadou prevence, která mj. ovládá proces 

EIA. Viz BAHÝĽOVÁ, Lenka, KOCOUREK, Tomáš, VOMÁČKA, Vojtěch: Zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 5-6. 

94
 § 3 písm. f) Zákona EIA. 

95
 § 4 odst. 1 písm. b), c) a f) Zákona EIA. 

96
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 223. 
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Vláda má pravomoc rozhodnout o vyloučení konkrétního záměru z posuzování dle 

Zákona EIA.
98

 Tato pravomoc je omezena na následující případy: 

 mimořádné stavy (nouzový stav, válečný stav, stav ohrožení),  

 je dán naléhavý důvod obrany, 

 je to nutné z důvodu plnění mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána, 

 záměr slouží k bezprostřednímu odvracení důsledků nebo ke zmírnění 

předvídatelné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek 

obyvatelstva nebo životní prostředí. 

Tato pravomoc vlády je dále omezena tím, že nemůže takto rozhodnout o záměrech dle 

§ 11 Zákona EIA (proces EIA přesahující hranice státu). Pokud vláda rozhodne 

o vyloučení daného záměru z předmětu procesu EIA, musí o tom dostatečně informovat 

veřejnost (včetně odůvodnění takového rozhodnutí), zvážit možnost jiného procesu 

EIA, jehož by se mohla účastnit i veřejnost, a informovat Evropskou komisi v rozsahu 

stanoveném Zákonem EIA.
99

 

Proces EIA se ve svém rozsahu (tzn. okruhu chráněných zájmů)
100

 omezuje na 

posouzení vlivů: 

 na veřejné zdraví,
101

 a  

 na vlivy na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, 

horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný 

majetek a kulturní památky), a 

 na jejich vzájemné působení a souvislosti.
102

  

                                                                                                                                                                                                                  
97

 § 4 odst. 1 písm. e) Zákona EIA. Dále také DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 224. 

98
 § 4 odst. 2 Zákona EIA. 

99
 § 4 odst. 2, poslední věta Zákona EIA. 

100
 Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 411 s. 208, 

ISBN 9788021053625. 

101
 Tento pojem je definovaný v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů následovně: „Veřejným 

zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem 

přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.“ 

102
 § 2 Zákona EIA. 
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Způsob posuzování zahrnuje dle ustanovení § 5 odst. 1 Zákona EIA zjištění, popis, 

posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých, pozitivních a 

negativních vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Výchozím je při 

tom referenční stav,
103

 tedy stav životního prostředí v dotčeném území v době oznámení 

záměru. Předmětem hodnocení při posuzování záměru jsou vlivy na životní prostředí 

v rámci všech vývojových stádií záměru,
104

 tedy při jeho přípravě, provádění, 

provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo 

rekultivace území, běžné provozování a možnost havárie.
105

 Případné neúplné 

posouzení záměru v rozporu s ustanovením § 5 Zákona EIA by mohlo vést k vydání 

nezákonného závazného stanoviska.
106

 Součástí procesu EIA je i návrh opatření, která 

by vedla buď k prevenci nepříznivých vlivů, nebo k jejich snížení či zmírnění.
107

 

Proces EIA probíhá v následujících fázích: (i) podání oznámení, (ii) zjišťovací řízení, 

(iii) zadání a zpracování dokumentace, (iv) zadání a zpracování posudku, (v) veřejné 

projednání a (vi) vydání stanoviska.
108

 Příloha č. 1 této práce obsahuje grafické 

znázornění povolovacího procesu pro záměr, který bude posuzován v rámci procesu 

EIA. 

 

5.3.2. Zásady procesu EIA 

Základní principy obecně platné pro ochranu životního prostředí se uplatní i při 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Vůdčím obecným principem v tomto 

procesu je zásada prevence, zakotvená mj. v § 9, 17 a 18 Zákona o ŽP. S ohledem na 

zásadu prevence dochází k procesu EIA ještě před samotným rozhodováním o 

                                                                        
103

 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 224. 

104
 BAHÝĽOVÁ, Lenka, KOCOUREK, Tomáš, VOMÁČKA, Vojtěch: Zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 39. 

105
 § 5 odst. 3 Zákona EIA. 

106
 Nezákonnost závazného stanoviska by spočívala v neúplně zjištěném skutkovém stavu, a tedy ve 

věcně nesprávném rozhodnutí. Je nutné dodat, že neúplnost posouzení by musela natolik závažná, že by 

vadu nebylo možné zhojit v navazujícím řízení. Viz BAHÝĽOVÁ, cit. 104, str. 40-41. 

107
 Správní procesy v právu životního prostředí, cit. 100, str. 209. 

108
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 227; Správní procesy v právu životního prostředí, cit. 100, str. 213. 
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uskutečnění záměru,
109

 tudíž příslušný orgán, který v konečné fázi o záměru rozhoduje, 

má k dispozici při svém rozhodování dokumenty zpracované během procesu EIA a 

musí se řídit závěry v závazném stanovisku. K významu této zásady se vyjádřil i 

Nejvyšší správní soud, který uvedl „Proces posuzování vlivů na životní prostředí 

přispívá k naplňování zásady prevence v oblasti ochrany životního prostředí a ke 

snižování nákladů na odstraňování možných budoucích škod na životním prostředí.“
110

 

Dalšími obecnými zásady na ochranu životního prostředí, které ovlivňují právní úpravu 

procesu EIA, jsou zejména princip trvale udržitelného rozvoje,
111

 princip předběžné 

opatrnosti
112

 a princip informovanosti. 

Zvláštní požadavky na proces EIA shrnuje docent Anděl
113

 následovně: 

 právní úprava procesu, 

 vhodné časové zařazení procesu EIA v rámci rozhodování o uskutečnění 

záměru, 

 prostor pro úpravu záměru tak, aby měl minimální negativní dopad na životní 

prostředí a zároveň řešení bylo přijatelné pro investora, 

 odbornost dokumentace vytvářené v rámci procesu EIA, 

 dostatečné možnosti participace veřejnosti. 

Jiné pojetí
114

 hovoří o zvláštních zásadách, na kterých je proces EIA vybudován. Zásada 

výběru aktivit určuje, které záměry nebo koncepce budou povinně, popř. fakultativně 

podléhat posouzení vlivu na životní prostředí. Zákon EIA spojuje dva typy způsobu 

určení posuzovaných záměrů – povinně posuzované záměry v kategorii I Přílohy č. 1 

k Zákonu EIA a záměry, u nichž se o nutnosti posouzení rozhoduje až ve zjišťovacím 

                                                                        
109

 PEKÁREK, cit. 81, str. 175. 

110
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2007, č. j. 5 As 9/2006-146. 

111
 Ustanovení § 6 Zákona o ŽP stanoví, že „trvale udržitelný rozvoje společnosti je takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a 

přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ Jiná definice trvale 

udržitelného rozvoje je citována dříve, viz Our common future, cit. 5.  

112
 Princip předběžné prevence je vyjádřen v § 13 Zákona o ŽP jako zákaz odkladu opatření k zabránění 

poškození životního prostředí jen z důvodu pochybnosti, že k takovému poškození dojde. 

113
 ANDĚL, Petr. Posuzování vlivů na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Centrum 

pro výzkum toxických látek v prostředí, 2013, 83 s. Recetox. ISBN 9788021066090, str. 8-9. 

114
 PEKÁREK, cit. 81, str. 175. 
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řízení (kategorie II Přílohy č. 1 k Zákonu EIA). Zásada komplexnosti navazuje na 

určení rozsahu posouzení a hodnocení vlivů. Zákon EIA zakotvuje rozsah hodnocení 

v ustanovení § 2 a kromě vlivů na životní prostředí (kde jsou nad rámec zahrnuty vlivy 

na hmotné statky nevytvořené přírodou)
115

 jsou hodnoceny i vlivy na veřejné zdraví. 

Komplexnost se projevuje i ve způsobu hodnocení, který zahrnuje průběžně veškerou 

činnost související se záměrem. Zbývající zásady alternativního řešení, zásada včasnosti 

zásada odbornosti a zásada účasti veřejnosti svým obsahem odpovídají zvláštním 

požadavkům docenta Anděla uvedeným výše.
116

  

 

5.3.3. Účastníci procesu EIA 

Základními subjekty, které se účastní procesu EIA, jsou oznamovatel, příslušný úřad, 

dotčené orgány státní správy, dotčené územně samosprávné celky, autorizovaná osoba 

a veřejnost. 

Oznamovatel je ten, kdo hodlá provést záměr („Oznamovatel“).
117

 V praxi je možné se 

setkat s pojmem investor, tedy osoba (fyzická či právnická, popř. i stát či obce a kraje), 

jež má v úmyslu realizovat určitou stavbu.
118

 Oznamovatel svým podáním zahajuje 

proces EIA a současně je účastníkem navazujících správních řízení. 

Úřadem příslušným k projednání („příslušný úřad“) je buď Ministerstvo životního 

prostředí („MŽP“) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním 

obvodu je navržen záměr („orgán kraje“). Působnost MŽP jako ústředního 

vykonavatele státní správy v oblasti procesu EIA
119

 upravuje ustanovení § 21 Zákona 

EIA. MŽP je příslušným úřadem pro záměry uvedené v příloze č. 1 k Zákonu EIA ve 

sloupci A a zároveň pro záměry, jejichž Oznamovatelem je Ministerstvo obrany. 

Současně si MŽP může vyhradit posouzení konkrétního záměru, ke kterému je 

příslušný orgán kraje
120

 a zajišťuje proces EIA přesahující hranice České republiky. Do 

                                                                        
115

 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 224. 

116
 Zde se jedná o požadavky vhodné časového zařazení, odbornosti výstupů z procesu EIA, optimalizaci 

záměrů a participace veřejnosti.  

117
 § 6 odst. 1, věta první Zákona EIA. 

118
 ANDĚL, cit. 113, str. 18. 

119
 § 20 písm. a) Zákona EIA. 

120
 § 21 písm. g) Zákona EIA. 
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působnosti MŽP patří také vedení evidence všech zahajovaných posouzení, vydaných 

závěrů zjišťovacího řízení a stanovisek a zveřejnění seznamu držitelů autorizace dle 

Zákona EIA, kterou těmto osobám také uděluje či odejímá. Orgány kraje posuzují 

záměry uvedené ve sloupci B přílohy č. 1 k Zákonu EIA a vedou evidenci stanovisek, 

které vydaly s tím, že MŽP poskytují součinnost při vedení souhrnné evidence.
121

 

Na obhajobu svých zájmů dává Zákon EIA možnost se účastnit procesu EIA také 

dotčeným územně samosprávným celků
122

 a dotčeným správním úřadům.
123

 

Autorizovaná osoba je fyzická osoba, které MŽP (po dohodě s Ministerstvem 

zdravotnictví) udělilo autorizaci zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení dle 

ustanovení § 7 odst. 7 Zákona EIA a vyhodnocení („autorizovaná osoba“). Autorizace 

se uděluje na 5 let a podmínkou jejího udělení je bezúhonnost, odborná způsobilost, 

praxe v oboru v délce nejméně 3 let, jakož i plná svéprávnost.
124

 V procesu EIA 

vystupuje autorizovaná osoba jako zpracovatel posudku nebo jako zpracovatel 

dokumentace.  

Zákon č. 39/2015 Sb. zavedl nově definici veřejnosti (jedna či více fyzických nebo 

právnických osob)
125

 a dotčené veřejnosti v návaznosti na požadavky stanovené 

Evropskou komisí. Pojem veřejnost částečně nahrazuje dříve používaný pojem „každý“, 

který zahrnoval i dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky. Zákon 

č. 39/2015 Sb. tedy najisto staví, která práva jsou přiznána kterým subjektům v rámci 

procesu EIA.
126

  

Pod pojmem dotčená veřejnost Zákona EIA
127

 se rozumí (i) osobu, pokud může být 

rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo 

                                                                        
121

 § 22 Zákona EIA. 

122
 Obce a kraje, na jejichž území by alespoň zčásti mohlo dojít k přímému či nepřímému ovlivnění 

životního prostředí či obyvatel dotčeného územně samosprávného celku. 

123
 Vždy Česká inspekce životního prostředí, a dále jiné úřady dle § 3 písm. e) Zákona EIA 

(např. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní úřad pro jadernou bezpečnost). 

124
 § 19 Zákona EIA. 

125
 § 3 písm. h) Zákona EIA. 

126
 Jako příklad lze uvést ustanovení § 6 odst. 7 Zákona EIA (právo zaslat písemné vyjádření 

k oznámení). 

127
 § 3 písm. i) Zákona EIA. 
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povinnostech, a (ii) nepodnikatelskou právnickou osobu, pokud splňuje následující 

podmínky: 

 předmětem její činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví; 

 vznik alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle 

§ 9b odst. 1 Zákona EIA, případně před dnem vydání rozhodnutí podle 

ustanovení § 7 odst. 6 Zákona EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy 

nejméně 200 osob. 

Dotčené veřejnosti je následně poskytnuto privilegované postavení v rámci procesu EIA 

v podobě širších práv.
128

 Zejména nepodnikatelské právnické osoby dle § 3 písm. i) 

bod 2 Zákona EIA mají zvláštní postavení tzv. privilegovaného odvolatele. Je proto 

záhodno rozebrat podmínky, které taková právnická osoba musí splňovat. Fakt, že to 

musí být právnická osoba soukromého práva, zřejmě nepotřebuje další vysvětlení, 

stejně jako její nepodnikatelské zaměření, které zabraňuje např. vzájemné sabotování 

soutěžitelů v hospodářském styku.
129

 Další podmínkou je zaměření činnosti právnické 

osoby, které není vymezeno v Kodifikované směrnici EIA, nicméně evropská úprava 

umožňuje, aby si členské státy v tomto směru stanovily jistá omezení za podmínky, že 

bude stále zajištěn dostatečný přístup veřejnost k soudní či jiné ochraně.
130

 Konečně 

s cílem vyloučení vzniku ad hoc uskupení záměrně bránících schválení určitého záměru, 

právnická osoba musí buď splňovat podmínku určité doby existence,
131

 nebo ji musí na 

podpisové listině podpořit alespoň 200 osob.
132

 Důvodová zpráva k této podmínce 

dodává, že se jí prokazuje jistá legitimita právnické osoby (buď prostřednictvím délky 

                                                                        
128

 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, bod 1. 

129
 Kodifikovaná směrnice EIA v tomto směru hovoří o nevládních organizacích. Viz čl. 1 odst. 2 písm. e) 

Kodifikované směrnice EIA. 

130
 Viz rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 15. 10. 2009, Djurgården-Lilla Värtans 

Miljöskyddsförening v. Stockholms kommun genom dess marknämnd, C‑ 263/08, zveřejněné ve Sb. 

rozh. 2009 I-09967, bod 45-46. 

131
 Konkrétní doba je stanovena na 3 roky mezi vznikem dané právnické osoby a zveřejněním informace 

o navazujícím řízení v souladu se Zákonem EIA nebo vydání rozhodnutí ve zjišťovacím řízení. 

132
 Náležitosti podpisové listiny jsou stanoveny v ustanovení § 9e Zákona EIA. Na každé straně 

podpisové listiny musí být uveden název záměru a na podporu čeho se podpisy sbírají. Osoba, která chce 

svým vlastnoručním podpisem podpořit daný subjekt, uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu 

místa pobytu.  
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existence, nebo širší podporou veřejnosti).
133

 Dalším možným řešení bylo stanovení 

počtu členů právnické osoby, nicméně toto řešení bylo shledáno méně vhodným a 

diskriminujícím nevládní neziskové organizace, které sice nemají početnou členskou 

základnu, ale naopak širokou podporu veřejnosti.
134

  

Zhodnocení právní úpravy týkající se účasti veřejnosti v procesu EIA je věnována 

kapitola 7.3 této práce. 

 

5.3.4. Oznámení záměru 

Docent Anděl podává následující definici oznámení záměru: „Zpráva s přesně 

stanovenou osnovou, kde jsou uvedeny základní informace o připravovaném záměru 

a jeho předpokládané vlivy na životní prostředí.“
135

 Předložení oznámení záměru 

(„oznámení“) je plně v dispozici Oznamovatele. Podáním oznámení v písemné i 

elektronické formě příslušnému úřadu se zahajuje proces EIA a je tudíž prvním úkonem 

v řízení.
136

 V případě, že by záměr měl být realizován na území více krajů, 

Oznamovatel zašle oznámení i MŽP, jež následně učiní rozhodnutí, které orgán kraje je 

příslušný k projednání.
137

 Náležitosti oznámení jsou stanoveny v příloze č. 3 k Zákonu 

EIA: 

 údaje o Oznamovateli, 

 údaje o záměru, 

 údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, 

 údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí, 

 porovnání variant řešení záměru, 

 doplňující údaje, 

 všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru, 

                                                                        
133

 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, zvláštní část, bod 9. 

134
 Viz rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie, cit. 130, bod. 47. 

135
 ANDĚL, cit. 113, str. 57. 

136
 Oznámení však nelze kvalifikovat jako žádost dle § 44 správního řádu. Viz BAHÝĽOVÁ, cit 104, 

str. 45.  

137
 § 6 odst. 1 Zákona EIA. 
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 příloha.
138

 

Mezi náležitostmi lze vyzvednout netechnické shrnutí údajů uvedených v oznámení tak, 

aby se s oznámením mohla seznámit i veřejnost všeobecně srozumitelným způsobem.
139

 

Povinnost vypracovat oznámení má Oznamovatel, s výjimkou případů dle ustanovení 

§ 6 odst. 5 Zákona EIA, kdy musí oznámení zpracovat autorizovaná osoba, pokud se 

pro tento postup Oznamovatel rozhodne. Tato výjimka se vztahuje na následující 

případy: 

a) oznámení je splňuje náležitosti stanovené pro dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí („dokumentace“) v příloze č. 4 k Zákonu EIA. Následně je 

možné ve zjišťovacím řízení rozhodnout, že není třeba zpracovat dokumentaci, 

která je pak nahrazena tímto oznámením.
140

  

b) místo oznámení se předkládá dokumentace, jejíž náležitosti jsou stanoveny 

v příloze č. 4 k Zákonu EIA. Tato situace se týká zejména záměrů v kategorii I 

v příloze č. 1 k Zákonu EIA a jejich změn, u nichž poté následuje přímo fáze 

zpracování posudku, jak je popsána níže. 

Jestliže oznámení splňuje všechny náležitosti stanovené ustanovením § 6 Zákona EIA, 

příslušný úřad ve lhůtě 7 pracovních dnů od obdržení oznámení zveřejní na úředních 

deskách dotčených územních samosprávných celků a na Internetu informace dle 

ustanovení § 16 Zákona EIA
141

 a zašle kopii oznámení dotčeným správním úřadům a 

                                                                        
138

Přílohou oznámení může být například vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace nebo stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle 

ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

139
 Obdobné shrnutí obsahuje i dokumentace. 

140
 Viz. § 7 odst. 7 Zákona EIA. 

141
 Zveřejňují se informace o: 

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

 místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona, 

 vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 

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

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

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

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

 konzultaci při mezistátním posuzování.  
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dotčeným územně samosprávným celků (v případě, že rozhoduje orgán kraje, zašle 

tento oznámení i MŽP). 

K oznámení se může vyjádřit veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady 

i dotčené obce a kraje a to ve lhůtě 20 dní ode dne zveřejnění dle § 6 odst. 6 ve spojení 

s ustanovením § 16 Zákona EIA. Vyjádření musí být písemné a včasné, jinak k němu 

MŽP nebo příslušný orgán kraje nebudou přihlížet. Zákon č. 39/2015 Sb. upřesnil 

rozsah tohoto oprávnění, když pojem „každý“ zaměnil za taxativní výčet oprávněných 

subjektů, které Zákon EIA definuje.  

 

5.3.5. Zjišťovací řízení 

Tato druhá fáze procesu EIA je zahájena na základě oznámení a postup řízení je 

upraven v § 7 Zákona EIA a ovládají jej zásady uvedené v příloze č. 2 Zákona EIA.  

Účel zjišťovacího řízení se liší podle záměru, který je posuzován. Pro záměry, u kterých 

je posouzení obligatorní (tzn. záměry dle § 4 odst. 1 písm. a) Zákona EIA) se zjišťovací 

řízení zaměřuje na specifikaci informací, jejichž uvedení do dokumentace je účelné 

(tzv. scoping). V úvahu je brán především druh záměru a jeho povaha, rozsah 

posuzování vlivů na životní prostředí dle Zákona EIA a aktuální stav poznatků a metod 

posuzování. V tomto směru neměla novela provedená Zákonem č. 39/2015 Sb. výrazné 

dopady. 

Naopak u druhého účelu zjišťovacího řízení, který se týká záměrů s fakultativním 

posouzením (tzn. záměry uvedené v § 4 odst. 1 písm. b) – f) Zákona EIA) bylo 

Zákonem č. 39/2015 Sb. provedeno několik zásadních změn. Cílem zjišťovacího řízení 

v tomto případě je určení, zda záměr bude posuzován, protože může mít významný 

dopad na objekty chráněné Zákonem EIA (tzv. screening). Při určení příslušný úřad 

uváží především povahu a rozsah záměru, jeho umístění a vyjádření k oznámení, které 

obdržel od oprávněných subjektů dle § 6 odst. 7 Zákona EIA. 

                                                                                                                                                                                                                  

Viz § 16 odst. 1 Zákona EIA. Současně se na Internetu zveřejní minimálně textová část oznámení. 

Nezveřejňují se informace, pokud by jejich zveřejnění bylo v rozporu se zvláštním zákonem. Viz § 16 

odst. 5 Zákona EIA.  
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Příslušný úřad může rozhodnout, že takový významný dopad konkrétní posuzovaný 

záměr může mít a následně přejde k upřesnění informací jako u záměrů posuzovaných 

obligatorně. Výsledkem této fáze je závěr zjišťovacího řízení, který je prvním úkonem 

správního řízení. Tento závěr zjišťovacího řízení má formu usnesení, které se 

poznamenává do spisu a Zákon EIA proti němu nepřipouští odvolání. Dosavadní forma 

dle právní úpravy platné do účinnosti Zákona č. 39/2015 Sb. bylo nezávazné 

vyjádření.
142

 I v tomto případě musí příslušný úřad uvést odůvodnění svého rozhodnutí. 

Dojde-li příslušný úřad k rozhodnutí, že záměr nemá být posuzován dle Zákona EIA 

(negativní rozhodnutí), vydá o tom rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí může podat 

odvolání jednak Oznamovatel a jednak nepodnikatelská právnická osoba dle ustanovení 

§ 3 písm. i) bod 2 Zákona EIA (tzv. privilegovaný odvolatel),
143

 pokud doloží splnění 

podmínek v tomto ustanovení. Rozsah odvolání je pro tzv. privilegovaného odvolatele 

omezen na přezkum zákonnosti rozhodnutí (hmotněprávních i procesních aspektů), což 

je v souladu s článkem 11 Kodifikované směrnice EIA. Po podání odvolání se 

tzv. privilegovaný odvolatel stává účastníkem odvolacího řízení a je stanovena 

domněnka, že má práva, na kterých může být krácen negativním rozhodnutím ve 

zjišťovacím řízení. Není-li podáno odvolání pro rozhodnutí ve zjišťovacím řízení, nebo 

je-li odvolání neúspěšné, proces EIA tímto rozhodnutím končí. 

Speciálním případem je oznámení záměru, které již splňuje náležitosti dokumentace. 

V takovém případě může příslušný úřad rozhodnout, že není třeba zpracovávat 

dokumentaci
144

 za podmínky, že proti takovému oznámení nebylo podáno nesouhlasné 

vyjádření dle § 6 odst. 7 Zákona EIA. Není-li tato podmínka splněna, vydá úřad závěr 

zjišťovací řízení, v němž určí, jak je třeba oznámení dopracovat.  

Lhůta pro ukončení zjišťovacího řízení je 45 dní (úprava platná do 31.3:2015 stanovila 

lhůtu v délce 30 dní) od zveřejnění informace o oznámení. Závěr zjišťovacího řízení se 

zasílá Oznamovateli a zveřejňuje dle ustanovení § 16 Zákona EIA.  

 

                                                                        
142

 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, zvláštní část, bod 5. 

143
 Ibid., zvláštní část, bod 6. 

144
 Následně se oznámení považuje za dokumentaci dle § 7 odst. 7, věty první Zákona EIA. 
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5.3.6. Dokumentace 

Do této fáze procesu EIA postupují (i) záměry posuzované obligatorně a (ii) záměry, o 

kterých bylo v rámci zjišťovacího řízení rozhodnuto, že podléhají posouzení vlivů 

záměrů na životní prostředí. Výjimkou jsou již zmíněné záměry, u nichž se postupovalo 

dle ustanovení § 6 odst. 5 Zákona EIA, kde oznámení bylo nahrazeno dokumentací. 

Dokumentace je odborný souhrnný dokument, který hodnotí vliv navrhovaného záměru 

na jednotlivé složky životního prostředí a to jak z pohledu přímých i nepřímých vlivů 

záměru, tak z pohledu jejich kumulativních účinků.
145

 Zpracovat dokumentaci může 

pouze autorizovaná osoba a to na základě zadání od Oznamovatele. Podkladem pro 

zpracování je oznámení, vyjádření od oprávněných subjektů dle § 6 odst. 7 Zákona EIA 

a závěr zjišťovacího řízení. Dokumentaci je třeba zpracovat dle náležitostí uvedených 

v příloze č. 4 k Zákonu EIA, mezi něž patří uvedení těchto informací: 

 údaje o Oznamovateli, 

 údaje o záměru, 

 údaje o stavu životního prostředí v dotčené lokalitě, 

 komplexní charakteristika a hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo a životní 

prostředí, 

 porovnání variant řešení záměru, 

 závěr, 

 všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru, 

 přílohy.
146

 

Dokumentace je označována jako nejdůležitější výstup procesu EIA,
147

 neboť jejím 

prostřednictvím jsou shrnuty informace o záměru, které má proces EIA poskytnout.
148

 

Jsou proto kladeny vysoké požadavky na odbornost, formu a obsah. Aby bylo dosaženo 

vysoké úrovně dokumentace je její zpracování svěřeno výhradně autorizované osobě 

a současně je daná příslušnému úřadu pravomoc dokumentaci vrátit Oznamovateli ve 

                                                                        
145

 ANDĚL, cit. 113, str. 61. 

146
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 229; Správní procesy v právu životního prostředí, cit. 100, str. 214. 

147
 DAMOHORSKÝ, cit. 9, str. 227; Správní procesy v právu životního prostředí, cit. 100, str. 215. 

148
 Viz kapitola 2.1 této práce. 
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lhůtě 10 pracovních dnů od doručení k dopracování v případě, že stanoveným 

standardům nevyhovuje.  

Poté, co Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace, doručí příslušnému úřadu její 

vyhotovení s písemné i elektronické podobě. Příslušný úřad (i) zašle dokumentaci 

dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celků, (ii) zveřejní 

informace dle § 16 Zákona EIA a (iii) doručí dokumentaci osobě, která bude 

zpracovávat posudek o vlivu záměru na životní prostředí („posudek“).  

K dokumentaci mají právo se vyjádřit stejné subjekty, jimž je přiznáno právo vyjádřit se 

k oznámení,
149

 ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění dle § 16 Zákona EIA. Pro neodbornou 

veřejnost slouží k seznámení se s dopady záměru na životní prostředí zejména část 

dokumentace, ve které jsou všeobecně srozumitelným způsobem shrnuty informace 

obsažené v dokumentaci. 

 

5.3.7. Posudek a veřejné projednání 

Zpracovatel posudku je autorizovaná osoba smluvně pověřená příslušným úřadem 

k zpracování posudku, jejíž náklady hradí Oznamovatel. Zpracovatel posudku vychází 

z dokumentace, oznámení, vyjádření k nim podaných, dále si může vyžádat dílčí 

podklady k ověření údajů od jiných odborných osob nebo podklady použité pro 

zpracování dokumentaci, jež mu je povinen poskytnout Oznamovatel.
150

 Zpracovatel 

posudku i odborné osoby zmíněné v předchozí větě musí být odlišné od osob, které se 

podílely na zpracování oznámení nebo dokumentace. Toto opatření má zajistit 

objektivitu posudku. Při zpracování posudku se zpracovatel řídí náležitostmi uvedenými 

v příloze č. 5 k Zákonu EIA: 

 základní údaje, 

 posouzení dokumentace, 

                                                                        
149

 Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územně samosprávní celky. Obdobně 

jako u oznámení zde dochází ke změně v důsledku Zákona č. 39/2015 Sb., kdy výše uvedený výčet 

oprávněných subjektů nahrazuje pojem „každý“. 

150
 Oznamovatel má Zákonem EIA danou lhůtu 5 pracovních dnů od doručení žádosti o poskytnutí těchto 

podkladů. Viz § 9 odst. 5 Zákona EIA. 
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 posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 

o znečišťování životního prostředí, 

 posouzení navržených opatření, 

 vypořádání řádně a včas podaných vyjádření k dokumentaci, 

 celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivu na životní 

prostředí, 

 návrh stanoviska. 

Náležitosti posudku ukazují na jeho účel. Je jím jednak nezávislý přezkum a zhodnocení 

dokumentace, kterou však zpracovatel posudku nesmí přepracovávat ani doplňovat, 

a jednak příprava podkladu rozhodnutí příslušného orgánu. Zpracovatel posudku má 

60 dní od doručení dokumentace na sepsání posudku, tuto dobu lze prodloužit o dalších 

30 dní ve složitých případech. Pokud posudek splňuje náležitosti stanovené Zákonem 

EIA, příslušný úřad jej do 10 pracovních dnů od obdržení zašle dotčeným subjektům a 

zveřejní informace dle § 9 odst. 7 Zákona EIA. Ve stejné lhůtě může posudek vrátit 

zpracovateli k doplnění nebo přepracování, pokud stanovené požadavky nesplňuje. 

K posudku mohou zaslat svá písemná vyjádření subjekty oprávněné se vyjádřit 

k oznámení a dokumentaci do 30 dní od zveřejnění informací o posudku. Pokud se 

tímto způsobem včas žádný oprávněný subjekt nesouhlasně nevyjádří,
151

 lze upustit od 

konání veřejného projednání dokumentace a posudku. V opačném případě úřad nařídí 

veřejné projednání dle § 17 Zákona EIA.  

Konání veřejné projednání musí být včas oznámeno
152

 a stanoveno tak, aby proběhlo 

krátce po uplynutí lhůty k podání písemných vyjádření k posudku.
153

 Veřejného 

projednání se má účastnit alespoň Oznamovatel a zpracovatel posudku nebo 

dokumentace, v případě absence těchto osob může příslušný úřad veřejné projednání 

ukončit a stanovit nové ve lhůtách dle § 17 odst. 4 Zákona EIA. Rozhodující je účast 

příslušného úřadu a veřejnosti, která může v rámci veřejného projednání vznášet své 

připomínky. O průběhu veřejného projednání je pořízen zápis.  

 

                                                                        
151

 Podmínkou je odůvodnění vyjádření dle § 9 odst. 8 Zákona EIA. 

152
 Alespoň 5 dní před konáním veřejného projednání dle § 17 odst. 1 Zákona EIA. 

153
 Nejpozději 5 dní po uplynutí této lhůty. Viz § 17 odst. 2 Zákona EIA. 
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5.3.8. Závazné stanovisko 

Zřejmě největší změn provedených Zákonem č. 39/2015 Sb. doznalo závěrečné 

stanovisko a poslední fáze procesu EIA. Závěrečné stanovisko obsahuje určení, zda se 

záměr schvaluje či nikoli z hlediska dopadů na životní prostředí, a zda, popř. jaké 

podmínky uskutečnění záměru příslušný úřad doporučuje pro zmírnění či minimalizaci 

dopadů záměru na životní prostředí. 

Dřívější úprava platná do 31. 3. 2015 v ustanovení § 10 Zákona EIA byla kompletně 

zrušena a nahrazena novou úpravou obsaženou v ustanovení § 9a Zákona EIA. Zásadně 

se mění forma stanoviska, které do účinnosti Zákona č. 39/2015 Sb. bylo hmotněprávně 

nezávazným odborným podkladem pro rozhodnutí v řízení dle zvláštních právních 

předpisů. Závaznost stanoviska byla dána pouze v rovině procesní, tzn., bylo 

podmínkou vydání rozhodnutí v navazujícím řízení. Stanovisko dle zrušeného 

ustanovení § 10 Zákona EIA bylo správním aktem, nikoli však rozhodnutím dle 

správního řádu, neboť do účinnosti Zákona č. 39/2015 Sb., bylo použití tohoto právního 

předpisu na proces EIA vyloučeno. Lze shrnout, že stanovisko dle § 10 Zákona EIA 

bylo jiným správním úkonem dle části IV správního řádu.
154

 Dle Nejvyššího správního 

soudu lze stanovisko dle § 10 Zákona EIA přirovnat ke znaleckému posudku.
155

 

K tomuto stanovisku se veřejnost nemohla vyjádřit jinak než v navazujícím řízení a 

napadnout ho bylo možné až soudním přezkum finálního rozhodnutí, kterému sloužilo 

jako podklad. 

Nově má stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí formu 

závazného stanoviska dle § 149 odst. 1 správního řádu („závazné stanovisko“).
156

 

Závazné stanovisko je forma správní činnosti, která není rozhodnutím, nicméně jeho 

výrok je závazný ve správním řízení o vydání rozhodnutí (tzv. subsumpce správních 

aktů).
157

 Proti závaznému stanovisku se nelze bránit přímo, správní řád dává možnost 

                                                                        
154

 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, zvláštní část, bod 9. 

155
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2008, č. j. 2 Aps 1/2008 – 77. 

156
 Správní řád definuje závazné stanovisko v ustanovení § 149 odst. 1 následovně: „úkon učiněný 

správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož 

obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.“ 

157
 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxxviii, 837 s. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 9788074000492, str. 247 - 248. 
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bránit se řádnými opravnými prostředky až proti rozhodnutí.
158

 Závazné stanovisko je 

specifické tím, že nezasahuje do práv a povinností účastníků řízení nebo jiných osob
159

 

a neplatí na něj zásada volného hodnocení důkazů.
160

 Orgán, který závazné stanovisko 

vydal, je v rámci správního řízení vedoucímu k vydání konečného rozhodnutí dotčeným 

orgánem
161

 dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a podle toho mu v dalším řízení 

náležejí práva a povinnosti. 

Příslušný úřad vydává závazné stanovisko s přihlédnutím k předchozím dokumentům 

v rámci procesu EIA, vč. písemných vyjádření od oprávněných subjektů ve lhůtě 30 dní 

od uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.
162

 Náležitosti závazného stanoviska určuje 

příloha č. 6
163

 k Zákonu EIA následovně: 

 označení příslušného úřadu, 

 číslo jednací, 

 povinné údaje (název záměru, kapacita záměru, zařazení záměru dle přílohy č 1 

k Zákonu EIA, umístění záměru, identifikace Oznamovatele, podmínky), 

 odůvodnění, 

 datum vydání, otisk razítka příslušného úřadu, jméno, příjmení a podpis 

pověřeného zástupce příslušného úřadu. 

                                                                        
158

 V rámci opravného řízení u rozhodnutí dává správní řád možnost přezkoumat i závazné stanovisko 

jako podmíněný správní akt. Viz 75 odst. 2 a 149 odst. 4 správního řádu. Na závazné stanovisko dopadá i 

přezkum v rámci řízení po uplatněné dozorčího prostředku. Viz § 149 odst. 5 správního řádu. 

159
 JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, xxvi, 818 s. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 9788074004841, str. 612. 

160
 § 50 odst. 4 a § 149 odst. 3 správního řádu. 

161
 § 149 odst. 1, poslední věta správní řád. 

162
 Od závěrů v těchto podkladech se však příslušný orgán může odchýlit. Viz Správní procesy v právu 

životního prostředí, cit. 100, str. 215.  

163
 Změně právní povahy závěrečného stanoviska byly přizpůsobeny i nároky kladené na tento výstup 

z procesu EIA. Mj. bylo nutné přizpůsobit obsah a formu závazného stanoviska požadavkům kladeným 

správní řádem (ustanovení § 67 – 68 správního řádu). Viz Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve 

znění účinném ke dni 3. 9. 2014., zvláštní část, bod 9. 
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Závazné stanovisko se zasílá
164

 Oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným 

obcím a krajům a zveřejňují se informace dle § 16 Zákona EIA. Závazné stanovisko má 

platnost 5 let
165

 a slouží Oznamovateli jako příloha žádosti v navazujícím řízení, pro 

které je podkladem.  

 

5.3.9. Verifikační závazné stanovisko 

Zákon č. 39/2015 Sb. zavedl institut tzv. coherence stamp (verifikační závazné 

stanovisko), které slouží k ověření, zda záměr, který je schvalován v navazujícím řízení, 

je shodný se záměrem, pro který bylo vydáno závazné stanovisko v procesu EIA. 

Účelem tohoto institutu je, aby v případě, že se již posouzený záměr změní v ohledu, 

který je podstatný z hlediska dopadů na životní prostředí, proběhl nový proces EIA, 

který by ve svém posouzení tuto změnu zohlednil. Důvodová zpráva uvádí, že zavedení 

možnosti vydání verifikačního závazného stanoviska nejen splňuje požadavky Evropské 

Unie, ale současně motivuje Oznamovatele k tomu, aby z vlastního podnětu zahájil 

nový proces EIA v případě změn, na které tento institut dopadá.
166

 Orgán, který vydal 

závazné stanovisko v procesu EIA, je v navazujícím správním řízení, dotčeným 

orgánem a z tohoto postavení může v případě změny popsané v předchozí větě vydat 

nesouhlasné verifikační závazné stanovisko, ve kterém uvede změny způsobující 

nutnost nového procesu EIA. V takovém případě nemůže orgán rozhodující 

v navazujícím řízení žádosti vyhovět v podobě, v jaké byla předložena. Tento institut 

dopadá pouze na změny mající významný negativní vliv na životní prostředí, ostatní 

změny tomuto institutu nepodléhají. To znamená, že v navazujícím řízení lze schválit 

i záměr, které není naprosto identický se záměrem posouzeným v rámci procesu EIA.  

Pokud ke změnám nedojde, nebo nejsou významné, příslušný úřad v postavení 

dotčeného orgánu nevydává verifikační závazné stanovisko, pouze sdělí svůj závěr 

Oznamovateli a orgánu příslušnému v navazujícím řízení.
167

 

                                                                        
164

 Zrušena lhůta 7 dní pro zaslání dle § 10 odst. 2 Zákona EIA. 

165
 Platnost lze prodloužit (i opakovaně) o 5 let. Podmínky prodloužení příslušným úřadem stanoví § 9a 

odst. 3 Zákona EIA.  

166
 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, zvláštní část, bod 9. 

167
 Ibid. 
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Verifikační závazné stanovisko může příslušný úřad vydat poté, co mu ve stanovené 

lhůtě před zahájením navazujícího řízení Oznamovatel předloží popis změn v záměru 

posouzeném v rámci procesu EIA. Dále se verifikační závazné stanovisko vydává ve 

stavebním řízení, pokud následuje po procesu EIA, a v řízení o změně stavby před jejím 

dokončením.
168

 S ohledem na časovou osu procesu lze shrnout, že v případech dle 

§ 9 odst. 4 Zákona EIA (jakékoli navazující řízení) závisí vydání stanoviska na faktu, 

zda záměr doznal změn, a verifikační závazné stanovisko bude vydáno až v průběhu 

řízení, v případech dle § 9 odst. 5 Zákona EIA (stavební řízení, řízení o změně stavby 

před jejím dokončením) je nutné si ověření zajistit vždy. 

 

5.3.10. Náklady 

Otázka nákladů procesu EIA řeší § 18 Zákona EIA. Většinu nákladů hradí 

Oznamovatel. Výjimku představují náklady na zveřejňování dle § 16 Zákona EIA a na 

veřejné projednání dle § 17 Zákona EIA, neboť tyto nese příslušný úřad. Pokud jsou 

náklady na posuzování vlivů záměru vyšší z důvodu mezistátního posuzování, zvýšené 

náklady nese MŽP s výjimkou překladů dokumentace a posudku a nákladů na 

tlumočení, které nese opět Oznamovatel. Ustanovení § 18 odst. 3 Zákona EIA řeší 

otázku odměny zpracovatele posudku. Ustanovení se mj. odkazuje na již neplatný zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, což překvapivě nezměnila ani novela provedená 

Zákonem č. 39/2015 Sb. V souvislosti s tímto ustanovením Nejvyšší soud rozhodl, že 

„rozhodování o náhradě nákladů spojených s posuzováním vlivů záměrů na životní 

prostředí podle § 18 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. náleží do pravomoci soudu.“
169

 

 

5.4. NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ 

Navazující řízení je definováno v ustanovení § 3 písm. g) Zákona EIA jako „takové 

řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru 

posuzovaného podle tohoto zákona“. Půjde například o řízení o vydání územního 

rozhodnutí nebo stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. Zvláštní požadavky na 

                                                                        
168

 § 9 odst. 4, 5 Zákona EIA. 

169
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1167/2013. 
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řízení navazující na proces EIA
170

 pak stanoví § 9b – 9d Zákona EIA. Patří mezi ně 

zajištění dostatečné úrovně a rozsahu informování veřejnosti v průběhu řízení, možnost 

veřejnosti podávat připomínky a úprava opravných prostředků.  

Informování veřejnosti je upraveno jednak na začátku řízení spolu se zveřejněním 

oznámení o zahájení řízení a jednak v průběhu řízení, kdy se zpřístupňují některé úkony 

vydané po zahájení řízení. Toto načasování koresponduje s požadavkem článku 6 

odst. 2 Kodifikované směrnice EIA informovat veřejnost „v počátečním stadiu 

rozhodovacího řízení pro oblast životního prostředí, nejpozději, jakmile je možné tyto 

informace rozumně poskytnout.“ Ustanovení § 9b odst. 3 modifikuje povahu 

navazujícího správního řízení, když stanoví, že se bude řídit režimem pro řízení 

s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu. Následkem je povinnost uvědomit 

o zahájení řízení veřejnou vyhláškou a stejným způsobem jsou také doručovány 

písemnosti a je vyrozumíváno o podaném odvolání. Tyto zvláštnosti řízení s velkým 

počtem účastníků usnadňují administrativu spojenou s vedením řízení a současně 

umožňují informovat o řízení veřejnost místo omezení se na účastníky řízení.
171

 

Kromě pasivního přijímání informací o řízení se veřejnost může na navazujícím řízení 

aktivně podílet prostřednictvím uplatňováním připomínek k záměru. S těmito 

připomínkami je nutné se následně vypořádat jako s podkladem řízení v odůvodnění 

k rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení. Z důvodové zprávy vyplývá, že 

zákonodárce zvolil model konzultativní participace veřejnosti, ve které jsou sice 

veřejnosti přiznána jistá práva v rámci řízení o povolení uskutečnění záměru, nicméně 

jednotlivým příslušníkům veřejnosti není dán status účastníka řízení. Takto sice Zákon 

EIA splňuje požadavky čl. 6 odst. 4 Kodifikované směrnice EIA, nicméně pouze 

v minimálním nutném rozsahu pro dostatečnou transpozici. Účastníkem navazujícího 

řízení se může stát pouze dotčená obec a nepodnikatelská právnická osoba dle 

ustanovení § 3 písm. i) bod 2 Zákona EIA jako část dotčené veřejnosti, pokud se 

písemně přihlásí úřadu příslušnému k rozhodnutí v navazujícím řízení ve stanovené 

lhůtě. 

                                                                        
170

 Obecně jsou tato řízení upravena v jednotlivých složkových pramenech práva životního prostředí.  

171
 JEMELKA, cit. 159, str. 598 – 600.  
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Proces EIA ovlivňuje i samotné rozhodování v navazujícím řízení, neboť Zákon EIA 

ukládá orgánu rozhodujícímu v navazujícím řízení, aby se zabýval dokumentací, 

oznámením, připomínkami veřejnosti (vč. veřejného jednání).
172

 

 

5.5. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A PŘÍSTUP K SOUDNÍ OCHRANĚ 

Opravné prostředky po účinnosti Zákona č. 39/2015 Sb. se rozdělují na dvě skupiny: 

(i) opravné prostředky, které lze podat během některé z fází procesu EIA a (ii) opravné 

prostředky v navazujících řízeních. Zákon č. 39/2015 Sb. ve velkém rozsahu změnil 

práva veřejnosti a její právo podat opravný prostředek, a to včetně přístupu k soudní 

ochraně. 

 

5.5.1. Odvolaní ve zjišťovacím řízení 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3.5, proti závěru zjišťovacího řízení se lze odvolat, 

pokud se jím končí proces EIA. Tedy v rámci tzv. screeningu u záměrů dle ustanovení 

§ 4 odst. 1 písm. b) – f) Zákona EIA je rozhodnuto, že nemusí být předmětem posouzení 

dle Zákona EIA. Toto negativní rozhodnutí stanoví, že při posouzení v rámci 

zjišťovacího řízení příslušný úřad došel k závěru, že posuzovaný záměr nemá významný 

vliv na životní prostředí, popř. významně ovlivnit evropsky významné lokality či ptačí 

oblasti. 

Proti tomuto rozhodnutí je tedy nově přípustné odvolání. Zařazení možnosti odvolání již 

v této fázi procesu EIA je jistě přínosné, neboť díky tomu lze přezkoumat závěry 

v časové souslednosti s procesem EIA a není nutné vznášet námitky proti takovému 

ukončení procesu EIA až v navazujícím řízení. V případě, že příslušný správní úřad 

pochybil a jeho rozhodnutí ve zjišťovacím řízení je zrušeno, popř. změněno 

v odvolacím řízení, je možné opakovat pouze zjišťovací řízení procesu EIA. Dle 

dosavadní úpravy mohlo být pochybení ve zjišťovacím řízení prohlášeno až 

v rozhodnutí vydaném v navazujícím řízení, což vedlo k časové prodlevě a zbytečnému 

rušení rozhodnutí vydaných v navazujících řízeních. K závěru, že rozhodnutí ve 

zjišťovacím řízení dle právní úpravy účinné do 31. 3. 2015 není přezkoumatelné, vedla 

                                                                        
172

 Důsledek transpozice čl. 8 Kodifikované směrnice EIA, který stanoví, že výsledky jednání a stanovené 

shromážděné informace se musí vzít v potaz v řízení o povolení uskutečnění záměru. 
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Nejvyšší správní soud
173

 forma správní činnosti výstupu ze zjišťovacího řízení, kterým 

byl úkon dle části IV. správního řádu. Tato forma správní činnosti nemůže být 

podřazena pod definici rozhodnutí v § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

ve znění pozdějších předpisů („soudní řád správní“), tudíž chybí v takovém případě 

žalobní legitimace.  

Právo podat odvolání proti negativnímu rozhodnutí zjišťovacího řízení má nyní 

Oznamovatel a tzv. privilegovaný odvolatel.
174

 Vymezení subjektů oprávněných podat 

odvolání vyvolává jisté pochybnosti o vhodnosti legislativní úpravy. Lze si jen složitě 

představit situaci, kdy by se Oznamovatel bránil negativnímu rozhodnutí a dobrovolně 

chtěl podstoupit celý proces EIA až do vydání závazného stanoviska a to jak z časových 

důvodů, tak i kvůli nákladům zejména na zpracování dokumentace a posudku.  

U vymezení tzv. privilegovaného odvolatele, který reprezentuje jen část dotčené 

veřejnosti, se lze pozastavit nad důvody, proč pouze části dotčené veřejnosti bylo 

přiznáno právo odvolat se proti rozhodnutí ve zjišťovacím řízení. Z důvodové zprávy 

k Zákonu č. 39/2015 Sb.
175

 vyplývá, že přiznání tohoto práva jen privilegovanému 

odvolateli je v souladu s Kodifikovanou směrnicí EIA a že možnost odvolat se již proti 

negativnímu závěru zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA zabrání opakování 

navazující řízení v případě nesprávného rozhodnutí v této fázi.
176

 Nicméně důvodová 

zpráva již dále neuvádí, proč právo nebylo rozšířeno i na ostatní dotčenou veřejnost tak, 

jak je specifikovaná v ustanovení § 3 písm. i) bod 1 Zákona EIA. Je na místě položit si 

otázku, proč toto právo má pouze část dotčené veřejnosti, nikoli obecně dotčená 

veřejnost. Zhodnocení participace veřejnosti v průběhu procesu EIA se podrobněji tato 

práce věnuje v kapitole 7.3. 

                                                                        
173

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. září 2008, č. j. 2 As 68/2007; rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006 - 55, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007 – 63. Tento názor Nejvyšší správního soudu potvrdil ve své judikatuře i 

Ústavní soud, např. usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 637/06, usnesení 

Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. IV. ÚS 154/08. 

174
 Privilegovaným žalobcem je část dotčené veřejnosti specifikovaná v § 3 písm. i) bod 2 Zákona EIA.  

175
 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, zvláštní část, bod 6. 

176
 Ibid., zvláštní část, bod 5. 
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Odvolací právo nebylo naopak přiznáno dotčeným správným úřadům a dotčeným 

samosprávným celků Tyto subjekty mají v rámci procesu EIA v každé fázi možnost se 

k posuzovanému záměru vyjádřit, nicméně jim není daná možnost obrany v případě, že 

bude rozhodnuto v rozporu s jejich vyjádřeními. Je pravdou, že po novele provedené 

Zákonem č. 39/2015 Sb. má obec snazší přístup k navazujícímu řízení, neboť k tomu, 

aby se v něm stala účastníkem je nutné pouze včasné podání doručené příslušnému 

správnímu orgánu v navazujícím řízení, které kromě obecných náležitostí podání bude 

také obsahovat oznámení o účastenství. Tím byl nahrazen postup dle ustanovení § 23 

odst. 9 Zákona EIA před účinností Zákona č. 39/2015 Sb., který pro občanské sdružení, 

obecně prospěšnou společnost a obec stanovil složitější podmínky
177

 pro účast 

v navazujícím řízení.  

Právo podat odvolání jako prostředek obrany proti negativnímu rozhodnutí ve 

zjišťovacím řízení lze celkově zhodnotit jako vhodnější prostředek obrany oproti stavu 

před účinností Zákona č. 39/2015 Sb. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že 

současná právní úprava by mohla být změněna v budoucnu tak, aby lépe vyhovovala 

účelu procesu EIA.  

 

5.5.2. Soudní ochrana v procesu EIA 

Podáním odvolání se tzv. privilegovaný odvolatel stává účastníkem odvolacího řízení a 

jako takovému mu přísluší právo na soudní ochranu před zásahem do práv 

prostřednictvím rozhodnutí, Vzhledem k tomu, že negativní závěr zjišťovacího řízení 

má nově formu rozhodnutí, odpadají důvody Nejvyššího správního soudu pro odmítání 

přezkumu tohoto závěru (viz předchozí kapitola). Privilegovaný odvolatel je ze své 

definice právnickou osobou, jímž není přiznáno právo na příznivé životní prostředí.
178

 

Zákon EIA proto výslovně přiznává právnickým osobám dle ustanovení § 3 písm. i) 

                                                                        
177

 Dle § 29 odst. 9 Zákona EIA před účinností Zákona č. 39/2012 Sb.: 

 takový subjekt se musel včasně vyjádřit k oznámení, dokumentaci a posudku; 

 vyjádření bylo zcela nebo zčásti ve stanovisku zahrnuto příslušným úřadem, a  

 správní úřad příslušný v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy hájené občanským 

sdružení nejsou dotčeny.  

178
 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97. 
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bod 2 možnost obrátit se na soud s žalobou dle § 66 odst. 4 soudního řádu správního.
179

 

Vzhledem k tomu, že právnických osob, které ve vztahu k danému záměru splňují 

požadavky na tzv. privilegovaného odvolatele, může být více, je všem přiznáno právo 

podat žalobu díky vyloučení použití § 66 odst. 6 soudního řádu správního.
180

  

Pro podání žaloby proti negativnímu rozhodnutí ve zjišťovacím řízení a následné řízení, 

jsou zavedeny zvláštní lhůty oproti obecné úpravě řízení v soudním řádu správním. 

Žaloba je zde podávána ve veřejném zájmu, a proto stačí, když ji žalobce podá 

nejpozději v den, kdy uplyne lhůta poslednímu účastníkovi pro podání žaloby proti 

rozhodnutí ve správním řízení. Pro samotné řízení je pak stanovena lhůta pro vydání 

rozhodnutí 90 dní ode dne, kdy žaloba byla doručena soudu. Lhůta je zavedena v reakci 

na požadavek Kodifikované směrnice EIA na přiměřenost délky rozhodování o těchto 

žalobách. Význam má lhůta i pro navazující řízení, neboť závěr zjišťovacího řízení má 

vliv na určení účastníků navazujícího řízení. Negativní rozhodnutí ve zjišťovacím 

řízení, kterým se proces EIA pro daný posuzovaný záměr končí, má totiž také za 

následek neuplatnění § 3 písm. g) Zákona EIA pro další řízení o takovém záměru 

a v návaznosti ani ustanovení § 9b – 9d Zákona EIA, která přiznávají veřejnosti 

a dotčené veřejnosti širší práva.  

Na tomto místě je třeba upozornit na znění návrhu Zákona č. 39/2015 Sb. ve znění, 

v jakém byl předložen Poslanecké sněmovně ČR. Poslední věta ustanovení § 7 odst. 10 

Zákona EIA totiž měla znít takto: „Dokud není vydáno pravomocné rozhodnutí soudu 

o žalobě, nelze vydat ani vykonat rozhodnutí v řízeních, ve kterých se vydává rozhodnutí 

podle zvláštních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru.“
181

 

Navrhovaný odkladný účinek sui generis měl sloužit k lepší transpozici požadavků 

Kodifikované směrnice EIA a současně sledovat stejný účel jako odvolání proti 

negativnímu rozhodnutí ve zjišťovacím řízení – tedy aby při vyhovění žalobě nebylo 

nutné rušit rozhodnutí vydaná v navazujících řízeních. Výmaz této poslední věty 

                                                                        
179

 Je tedy stanovena zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu.  

180
 Toto ustanovení zabraňuje podání žaloby ze stejných právních důvodů více žalobcům.  

181
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů ze dne 3. 9. 2014. 
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ustanovení § 7 odst. 10 Zákona č. 39/2015 navrhly všechny výbory,
182

 kterým byl návrh 

Zákona č. 39/2015 přikázán k projednání, i poslanec Ladislav Okleštěk.
183

  

Vzhledem k absenci zvláštní úpravy lze předpokládat, že se v takové situaci použije 

obecné pravidlo soudního řádu správního,
184

 že správní žaloba nemá odkladný účinek, 

ledaže je jí přiznán z důvodů nepoměrné újmy způsobené žalobci případným výkonem 

rozhodnutí a pokud to není v rozporu s důležitým veřejným zájmem.  

 

5.5.3. Ochrana v navazujícím řízení 

Veřejnost obecně má pouze právo podávat připomínky k záměru i v navazujícím 

řízení.
185

 Přesto je toto ustanovení o možnosti účasti veřejnosti na navazujícím řízení 

v důvodové zprávě k Zákonu č. 39/2015 Sb. označováno jako stěžejní,
186

 neboť díky 

němu má veřejnost možnost konzultativní participace jednotně ve všech navazovacích 

řízeních.
187

 Připomínky veřejnosti pak budou podkladem pro vydání rozhodnutí 

v navazujícím řízení a v odůvodnění takového rozhodnutí bude mít příslušný správní 

orgán povinnost se s připomínkami vypořádat.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.5.1, pro dotčenou obec a pro část dotčené veřejnosti
188

 

jsou od účinnosti Zákona č. 39/2015 Sb. stanoveny odlišné podmínky, které musí tyto 

subjekty splnit, aby se staly účastníky v navazujícím řízení. Nyní postačí oznámení 

písemnou formou ve stanovené lhůtě
189

 příslušnému správnímu úřadu, který vede dané 

navazující řízení. Následně bude danému subjektu přiznáno postavení účastníka 

v příslušném řízení a bude tedy moci uplatňovat všechna svá procesní oprávnění.  
                                                                        
182

 Jednalo se o následující výbory: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Hospodářský výbor, 

Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro životní prostředí. Viz Sněmovní tisk č. 299: Novela z. o 

posuzování vlivů na životní prostředí - EU [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

3. 3. 2015 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=299.  

183
 Ibid. Senát se k tomuto ustanovení již nevyjadřoval prostřednictvím pozměňovacích návrhů.  

184
 § 73 soudního řádu správního. 

185
 Toto právo veřejnosti přiznává ustanovení § 9c odst. 1 Zákona EIA. 

186
 Důvodová zpráva k Zákonu č. 39/2015 Sb. ve znění účinném ke dni 3. 9. 2014, zvláštní část, bod 9.  

187
 Úprava obsažená v § 9c Zákona EIA bude uplatňována jako lex specialis ve vztahu k právním 

předpisům, které stanoví potup v navazujících řízeních.  

188
 Pouze veřejnost dle definice v ustanovení § 3 písm. i) bod 2 Zákona EIA: 

189
 Lhůta činí 30 dní od zveřejnění informací o navazujícím řízení dle § 9b odst. 1 Zákona EIA.  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=299


46 

Právo podat odvolání mají však nepodnikatelské právnické osoby dle § 3 písm. i) bod 2 

Zákona EIA, i pokud nejsou účastníky navazujícího řízení.
190

 Úprava tímto modifikuje 

ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, podle kterého pouze účastníci správního řízení 

mohou podat řádný opravný prostředek, kterým je odvolání. Vzhledem k tomu, že právo 

podat odvolání je omezeno na specifickou skupinu objektů, je nutné spolu s podáním 

odvolání dokázat splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 Zákona EIA. Splnění těchto 

podmínek bude zřejmě odvolatel hlavně prokazovat výpisem z příslušného rejstříku, ze 

kterého bude zřejmé, že (i) osoba nebyla založena dle zákona
191

 a tedy je právnickou 

osobou soukromého práva, (ii) předmět činnosti a (iii) uplynutí minimálně tří let mezi 

vznikem právnické osoby a zveřejnění informací o navazujícím řízení.
192

  

Kromě opravných prostředků v rámci navazujícího správního řízení, má 

tzv. privilegovaný odvolatel přístup i k soudní ochraně. Ustanovení § 9d Zákona EIA 

specifikuje podmínky podání správní žalobu u soudu k ochraně veřejného zájmu dle 

§ 66 odst. 4 soudního řádu správního na přezkum zákonnosti z hlediska naplnění 

hmotného práva i případné procesní pochybení v předchozích řízeních.
193

 Obdobně jako 

u úpravy žaloby proti negativnímu rozhodnutí ve zjišťovacím řízení, i zde je vyloučena 

ze stejných důvodů aplikace ustanovení § 66 odst. 6 soudního řádu správního 

a stanovena lhůta 90 dnů od podání žaloby na rozhodnutí. Odlišně je řešen odkladný 

účinek, který soud přizná ex offo.
194

 Toto je velice důležitá změna oproti právnímu 

stavu do 31. 3. 2015, kdy odkladný účinek mohl být přiznán pouze v souladu se 

soudním řádem správním. Mohlo tedy dojít k realizaci záměru i přes probíhající soudní 

řízení.  

                                                                        
190

 Přestože takový subjekt nepostupuje dle § 9c odst. 3 Zákona EIA, nestane se tedy účastníkem 

navazujícího správního řízení a má během tohoto řízení postavení pouze jako veřejnost, je oprávněn proti 

rozhodnutí v takovém řízení podat odvolání.  

191
 Viz ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Právnické osoby veřejného 

práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny.“ 

192
 Tuto podmínku lze nahradit podpisovou listinou s podpisy 200 různých osob dle § 3 písm. j) Zákona 

EIA. 

193
 Na rozdíl od legitimace dle § 66 odst. 2 soudního řádu správního, dle kterého lze namítat pouze 

porušení procesních práv. Viz Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, xx, 1142 

s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 9788074004988, str. 528.  

194
 Obdobně rozhodne i o předběžném opatření. 
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5.6. PŘESHRANIČNÍ EIA 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí přesahující hranice ČR je upraveno 

v Hlavě II Zákona EIA. Jeho předmětem je záměr, popř. koncepce v případě, že 

(i) dotčené území může přesahovat území ČR, nebo (ii) o to dotčený stát
195

 požádá, 

nebo (iii) posuzované jiným státem, které jsou způsobilé mít vážné dopady na životní 

prostředí v ČR. Příslušným úřadem je vždy MŽP,
196

 které postupuje ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Řízení probíhá obdobně jako proces EIA, který 

je popsán výše v kapitole 5.3 s tím, že mají přednost zvláštní ustanovení Hlavy II 

Zákona EIA a ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána.
197

 Pokud je ČR 

státem původu, řídí se přeshraniční posouzení záměru dle českého práva, ledaže 

mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána stanoví jinak.  

 

5.6.1. Mezistátní posuzování záměru prováděného na území ČR 

V tomto případě MŽP buď zjistí, že se jedná o záměr, jehož dopady mohou zásadně 

ovlivnit území mimo hranice ČR, nebo je mu doručena žádost dotčeného státu dle 

ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) Zákona EIA. Následně ve lhůtě 5 pracovních dní MŽP 

zašle příslušnému úřadu dotčeného státu oznámení spolu s údaji o průběhu procese 

EIA,
198

 aby se k němu mohl dotčený stát vyjádřit. Dotčený stát může ve svém vyjádření 

vznést požadavek účasti na mezistátním procesu EIA a v takovém případě si MŽP musí 

dále vyžádat informace o stavu životního prostředí na dotčeném území, které nachází 

mimo hranice ČR. Tyto informace následně slouží Oznamovateli při zpracování 

dokumentace a zpracovateli posudku. Zvláštní fází oproti procesu EIA popsanému 

v kapitole 5.3 je konzultace, která následuje po zaslání dokumentace dotčenému státu. 

V rámci konzultace lze před vydáním posudku projednat varianty posuzovaného záměru 

                                                                        
195

 Dotčeným státem je dle § 11 odst. 1 písm. b) Zákona EIA stát, jehož území může být zasaženo 

významnými dopady záměru na životní prostředí.  

196
 Pokud příslušný úřad zjistí, že jím posuzovaný záměr, popř. koncepce lze subsumovat pod definici dle 

§ 11 odst. 1 Zákona EIA, postoupí věc ex offo MŽP.  

197
 Zde se jedná především o Espoo konvenci.  

198
 Mezi údaji musí být povinně uvedeno označení příslušné úřadu příslušného k mezistátnímu procesu 

EIA. 
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zpracované v dokumentaci a možná opatření sloužící k eliminaci negativní dopadů 

posuzovaného záměru. Vyjádření dotčeného státu musí být zapracováno do stanoviska, 

popř. musí být náležitě odůvodněna jeho absence. Stanovisko, informace, které se 

zveřejňují v navazujícím řízení a informace o změnách významných pro verifikační 

závazné stanovisko jsou povinně zasílány dotčenému státu. 

 

5.6.2.  Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR 

Tento postup se týká záměrů, jejichž stát původu je cizí stát a ČR se nachází v pozici 

dotčeného státu. Postup se zde řídí národním právem státu původu. MŽP o takovém 

záměru informuje dotčené správní úřady a dotčené samosprávné celky, a současně 

zveřejní informace dle § 16 Zákona EIA veřejnosti tak, aby se tyto subjekty k oznámení 

takového záměru mohli vyjádřit. Komunikace mezi státem původu a těmito subjekty 

neprobíhá přímo, ale přes MŽP. Kromě vyjádření od veřejnosti, dotčených správních 

úřadů a dotčených samosprávných celků, MŽP zašle státu původu i zprávu o stavu 

životního prostředí na dotčeném území ČR. Veřejnost se může kromě oznámení vyjádřit 

i k dokumentaci, o které jsou zveřejňovány informace stejně jako o oznámení. Kromě 

možnosti vyjádřit se k oznámení nebo dokumentaci má veřejnost možnost účastnit se 

veřejného projednání, informace o jeho konání MŽP ve stanovené lhůtě zveřejní. 

Závěrem tohoto procesu je zveřejnění informací o závěru posouzení záměru 

a rozhodnutí státu původu. 
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6. POSUZOVÁNÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE AUSTRALSKÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA FEDERÁLNÍ ÚROVNI 

  

6.1. VÝVOJ AUSTRALSKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA FEDERÁLNÍ ÚROVNI 

Australské společenství bylo teprve druhým státem,
199

 který zavedl proces EIA do 

svého právního řádu, když v roce 1974 byl schválen Environment Protection (Impact of 

Proposals) Act 1974 (Cth).
200

 Účelem tohoto zákona bylo zhodnocení dopadů, které by 

mohly mít záměry na životní prostředí a to ještě před tím, než je vydáno rozhodnutí 

v územním řízení. V takovém případě může příslušný územně plánovací orgán závěry 

procesu EIA vzít v úvahu
201

 při rozhodovaní o tom, zda povolí uskutečnění záměru.
202

 

Dle tohoto zákona se posuzovaly veškeré záměry, které mohly mít významný dopad na 

životní prostředí, pokud se jednalo o záměry,
203

 

 které byly prováděny australskou vládou; nebo 

 kterým byla udělena dotace nebo jiná finanční asistence z veřejných prostředků. 

Tento zákon byl dlouhodobě kritizován
204

 z následujících důvodů: 

 posuzování vlivů nebylo v pravomoci federálního ministra pro životní prostředí; 

 pozice Australského společenství v procesu EIA nebyla přesně vymezená;
205

 

 postup nenaplňoval Zásady nejlepší praxe.
206

 

                                                                        
199

 BONYHADY, Tim, a MACINTOSH, Andrew. Mills, Mines and Other Controversies: The 

Environmental Assessment of Major Projects. The Federation Press, 2010, s. 1. ISBN 9781862877573. 

200
 ELLIOT, THOMAS, cit. 34, str. 127. 

201
 Výsledné stanovisko procesu EIA mělo poskytnout příslušnému územně plánovacímu orgánu 

informace o možných dopadech záměru na životní prostředí. Stanovisko nebylo závazné, nicméně bylo 

podkladem, na základě kterého se mimo jiné mohla žádost o udělení územního rozhodnutí zamítnout. Viz 

BATES, cit. 16, str. 349. 

202
 Ibid. 

203
 Čl. 5 odst. 1 Environment Protection (Impact of Proposals) Act 1974 (Cth). 

204
 THOMAS, ELLIOT, cit. 34, str. 128 – 129. 

205
 FOWLER, Robert. Environmental Impact Assessment: What Role for Commonwealth? – An 

Overview. Environmental and Planning Law Journal. 1996, (13): 246. 
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Pojem Zásady nejlepší praxe zavedla IAIA pro pojmenování souhrnu kritérií, jimiž 

hodnotila procesy EIA v různých zemích.
207

 Pokud proces EIA v daném státě splňuje 

tyto kritéria, lze z toho vyvodit závěr, že EIA splňuje stanovený cíl ochrany životního 

prostředí a současně, že daný postup naplňuje mezinárodní standardy pro daný proces. 

Mezinárodní studie efektivity
208

 ohodnotila proces EIA podle tohoto zákona 

následovně: 

 v rámci procesu dochází ke značným průtahům; 

 proces EIA je bezdůvodně finančně náročný; 

 způsob dozoru nad dodržováním podmínek stanovených v souvislosti se 

stanoviskem EIA není dostatečně prováděn.
209

 

Z pohledu Zásad nejlepší praxe tedy lze uzavřít, že proces EIA dle Environment 

Protection (Impact of Proposals) Act nesplňoval zejména kritéria hospodárnosti, 

efektivnosti a tzv. follow-up.  

Výše zmíněný zákon byl nahrazen Environmental Protection and Biodiversity 

Conservetion Act 1999 (Cth) („EPBC“), který v kapitole 4 upravuje proces EIA na 

federální úrovni. EPBC byl pozitivně přijat neziskovými organizacemi zabývajícími se 

danou oblastí a byl hodnocen jako kvalitnější právní úprava díky tomu, že stanovil jasné 

postavení Australského společenství v rámci procesu
210

 a přesněji upravil postup 

                                                                                                                                                                                                                  
206

 FALLON, Liza, a KRIKOWEN, Lorne. Environmental Impact Assessment Under the Protocol on 

Environment Protection to the Antarctic Treaty and Australian Legislation. Macquarie Journal of 

International and Comparative Environmental Law. 2005, (2): 67. 

207
 International Association For Impact Assessment, Institute Of Environmental Assessment, UK 

Principles of Environmental Impact Assessment Best Practice. Fargo, USA and Lincoln UK: IAPA. 

208
 SADLER, Barry. International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment, 

Environmental Assessment In A Changing World: Evaluating Practice to Improve 

Performance.Transportation Research Board [online]. červen 1996. [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: 

https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/2/B/7/2B7834CA-7D9A-410B-A4ED-

FF78AB625BDB/iaia8_e.pdf.  

209
 Ibid., s. 88 

210
 BATES, cit. 16, str. 171; ELLIOT, THOMAS, cit. 34, s. 129. EPCB jasně stanoví zájmy Australského 

společenství v rámci federálního procesu EIA, a proto přesněji vymezuje pravomoci a povinnosti 

federace.  

https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/2/B/7/2B7834CA-7D9A-410B-A4ED-FF78AB625BDB/iaia8_e.pdf
https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/2/B/7/2B7834CA-7D9A-410B-A4ED-FF78AB625BDB/iaia8_e.pdf


51 

příslušných orgánů během procesu.
211

 Zákonodárce od nové úpravy očekával, že 

přinese větší transparentnost procesu a povede ke zvýšení efektivity.
212

  

Australské společenství je federativní stát, který se skládá ze šesti států a tří teritorií. 

V každém státu/teritoriu platí zvláštní národní zákon upravující posuzování vlivů 

záměrů na životní prostředí.
213

 Záměr může tedy v Austrálii být posouzen (i) podle 

EPBC i podle národní úpravy; (ii) pouze dle národní úpravy, pokud záměr nesplňuje 

požadavky pro posouzení dle EPCB; nebo (iii) záměr nemusí být posouzen dle žádné 

právní úpravy (např. záměry, které mají pouze zanedbatelný dopad na životní prostředí).  

 

6.2. PROCES POSUZOVÁNÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Předtím než může být jakýkoli posuzovaný záměr (v angličtině „controlled action“) 

schválen, žádost o vydání rozhodnutí je posouzena příslušným územně-plánovacím 

orgánem. Stanovisko (v angličtině „asessment documentation“), které je konečným 

výstupem procesu EIA, je pak povinnou přílohou žádosti o vydání územního 

rozhodnutí. V této části práce je popsán proces, který předchází vydání stanoviska EIA 

na federální úrovni v Austrálii.  

                                                                        
211

 THERIVEL, cit. 10, str. 345. 

212
 Australia, state of the environment 2001: Independent report to the Commonwealth Minister for the 

Environment and Heritage. Collingwood, Vic.: Published by CSIRO Publishing on behalf of the 

Department of Environment and Heritage, 2001. ISBN 06430675238. 

213
 Nový Jižní Wales:  Environmental Planning and Assessment Act 1979 (NSW);  

Queensland:  Sustainable Planning Act 2003 (Qld);  

 State Development and Public Works Organisation Act 1971 (Qld); 

 Environmental Protection Act 1994 (Qld);  

Teritorium hlavního města:  Planning and Development Act 2007 (ACT);  

Severní Teritorium:  Environmental Assessment Act 1982 (NT);  

 Administrative Procedure 1984 (NT);  

Victoria: Environmental Effect Act 1978 (Vic);  

Jižní Austrálie:  Development Act 1993 (SA);  

Severní Austrálie:  Part IV; Environmental Protection Regulations 1987 (WA);  

Tasmánie: Land Use Planning and Approvals Act 1993 (Tas);  

 Environmental Management and Pollution Control Act 1994 (Tas);  

 State Policies and Projects Act 1993 (Tas). 
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6.2.1. Žádost o vypracování stanoviska  

Záměr musí být posouzen a schválen postupem souladným s úpravou v kapitole 3 

EPBC („Posuzovaný záměr“), pokud může mít významným dopad na 

a) záležitost národního ekologického významu (v angličtině „Matter of National 

Environmental Significance“);
214

 nebo 

b) pozemky ve vlastnictví Australského společenství.
215

 

Pokud daný záměr může být subsumován pod pojem Posuzovaný záměr, musí příslušná 

osoba podat žádost o vypracování stanoviska („Předkladatel“). Federální ministr pro 

životní prostředí („Ministr“) následně rozhodne, s přihlédnutím k principu předběžné 

opatrnosti,
216

 zda daný záměr může mít významný dopad na životní prostředí. Pokud 

Ministr rozhodne, že předložený záměr splňuje kritéria Posuzovaného záměru, bude 

záměr posouzen a vyhodnocen z hlediska jeho dopadu na životní prostředí.  

Zákonodárce současně stanovil výjimky pro vybrané záměry, které, přestože splňují 

kritéria pro Posuzovaný záměr, nemusí procházet federálním procesem EIA.
217

 Tyto 

výjimky představují záměry schválené jiným procesem.
218

 

                                                                        
214

 Záležitosti národního ekologického významu jsou uvedené v kapitole 2, části 3, oddíl 1 EPBC Act a 

patří mezi ně: 

 Přírodní a kulturní památky uvedené na seznamu Světového dědictví (UNESCO); 

 Národní přírodní a kulturní památky; 

 Mokřady zařazené na mezinárodním seznamu mokřadů dle Ramsarské úmluvy; 

 Vybrané ohrožené druhy zvířat a rostlin a společenství; 

 Vybrané stěhovavé druhy zvířat; 

 Jaderné elektrárny a jiná jaderná zařízení; 

 Vodní zdroje. 

215
 Kapitola 2, část 3, oddíl 2 EPBC. Záměr (i) je prováděn je pozemcích ve vlastnictví státu, (ii) bude mít 

významný vliv na majetek ve vlastnictví státu nebo (iii) jeho předkladatelem je federální správní orgán. 

Viz BATES, cit. 16, str. 355; THOMAS, ELLIOT, cit. 34, str. 132 – 133. 

216
 Princip předběžné opatrnosti spočívá v tom, že „tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná škoda, 

nesmí být nedostatek vědecké jistoty zneužit pro odklad účinných opatření, která by mohla zabránit 

poškození životního prostředí.“ Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Deklarace o životním 

prostředí a rozvoji, (UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I) / 31 ILM 874 (1992), zásada 15. Dále § 3A EPBC; 

§ 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

217
 EPBC (Kapitola 3, část 4 EPBC) uděluje následující výjimky: 
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6.2.2. Posouzení 

Poté, co je záměr popsaný v žádosti o vydání stanoviska prohlášen za Posuzovaný 

záměr, Ministr musí rozhodnout ve lhůtě 20 pracovních dní,
219

 na základě informací 

poskytnutých v žádosti,
220

 který z režimů posouzení se bude aplikovat v daném případě. 

EPBC Act upravuje následující režimy posouzení záměru: 

a) Akreditovaný proces posouzení („Accredited assessment proces“) 

Tento režim umožňuje, aby Ministr výjimečně schválil záměr okamžitě za 

předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
221

 

 Posuzovaný záměr byl vyhodnocen akreditovaným státem/teritoriem;
222

 

nebo akreditovanou vládní agenturou;
223

 a 

 je připravena zpráva o hodnocení vlivů Posuzovaného záměru na životní 

prostředí. 

                                                                                                                                                                                                                  

 Záměry, o nichž byly uzavřeny dvoustranné dohody mezi federací a státem/teritoriem; 

 Záměry, které prošly zvláštním autorizačním procesem; 

 Záměry zahrnuté v regionálních koncepcích pro rozvoj flory a fauny a v ministerských 

rozhodnutích; 

 Záměry uvedené ve smlouvách o konzervaci území; 

 Lesní projekty ve vybraných regionech; 

 Záměry prováděné v rámci Národního parku Velký bariérový útes; 

 Záměry, které byly posouzeny dle předchozí právní úpravy. 

218
 Ministr může například rozhodnout, že postačí posouzení dle národní úpravy státu/teritoria.  

219
 § 88 odst. 1 EPBC. 

220
 Viz oficiální vzor žádosti o vydání stanoviska: 

<http://www.environment.gov.au/system/files/pages/b3f48354-18c1-41f1-be0f-38a48a7cafbc/files/epbc-

act-referral-form.docx>. Ministr může požádat o doplnění informací uvedených v žádosti, pokud je to 

nezbytné pro rozhodnutí ve věci. Viz § 89 EPBC. 

221
 § 87 odst. 4 EPBC. Dále BONYHADY, MACINTOSH, cit. 199, str. 227. 

222
 Akreditace se v takovém případě poskytuje v rámci bilaterální smlouvy mezi daným státem/teritoriem 

a federací, tedy Australským společenstvím.  

223
 Ministr může dané vládní agentuře udělit akreditaci prostřednictvím rozhodnutí Ministra. 

http://www.environment.gov.au/system/files/pages/b3f48354-18c1-41f1-be0f-38a48a7cafbc/files/epbc-act-referral-form.docx
http://www.environment.gov.au/system/files/pages/b3f48354-18c1-41f1-be0f-38a48a7cafbc/files/epbc-act-referral-form.docx
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b) Posouzení dle informací vyplývajících z žádosti o vydání stanoviska 

(„Assessment on referral information“) 

Ministerstvo pro životní prostředí zpracuje návrh zprávy o posouzení záměru 

s doporučením, zda by návrh měl být schválen a pokud ano, zda by měly být 

stanoveny podmínky za účelem minimalizace dopadu na životní prostředí.
224

 

Tento návrh je následně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a 

kdykoli může podat připomínky ve lhůtě 10 dní od zveřejnění návrhu zprávy. Po 

uplynutí této lhůty je zpracována konečná zpráva, ve které jsou zohledněny 

řádně a včas podané připomínky. Konečná zpráva je postoupena Ministrovi, 

který v návaznosti rozhodne o vydání stanoviska.  

c) Posouzení na základě předběžné dokumentace („Assessment on preliminary 

documentation“) 

Tento režim může být zvolen, pokud na základě uvážení Ministra je možné 

učinit rozhodnutí pouze na základě předběžné dokumentace, případně při 

doplnění určitých informací. Ministr buď uloží Předkladateli, aby zveřejnil 

informace dle žádosti o vydání stanoviska, nebo jej vyzve k doplnění informací a 

následně ke zveřejnění informací dle žádosti o vydání stanoviska i dodatečně 

poskytnutých informací.  

Předkladatel musí vyzvat veřejnost k podání připomínek.
225

 Po uplynutí 10 dní 

od zveřejnění, v případě, že byly podány připomínky, Předkladatel zreviduje 

zveřejněné informace dle podaných připomínek a zveřejnění takto upravené 

informace. V případě, že žádné připomínky podány nebyly, znovu zveřejnění 

stejné informace jako v prvním případě. Ministr po uplynutí lhůty pro podání 

námitek rozhodne o vydání stanoviska na základě předběžné dokumentace, 

případně upravené dle připomínek veřejnosti a zprávy vypracované příslušným 

ministerstvem.  

                                                                        
224

 § 93 odst. 2 EPBC. 

225
 § 95 EPBC. 
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d) Zpráva pro veřejnost („Public environment reports“ nebo také „Environmental 

Impact Statement“) 

Pro záměry uvedené v příloze č. 4 prováděcí vyhlášky k EPBC (Environment 

Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000 (Cth)) je nutné 

zpracovat tzv. zprávu pro veřejnost. Proces posuzování v tomto případě začíná 

tak, že Ministr zvolí směrnici pro vytvoření zprávy pro veřejnost a to buď 

standardní, nebo upravenou dle konkrétního Posuzovaného záměru. Následně je 

dle zvolené směrnice připraven návrh zprávy, který je následně zveřejněn tak, 

aby veřejnost mohl podávat své připomínky po dobu 20 pracovních dní od 

zveřejnění. Výsledné znění zprávy pro veřejnost musí odrážet vyhodnocení 

připomínek veřejnosti a na jejím základě (spolu s doporučující zprávou 

příslušného ministerstva) Ministr rozhoduje o schválení Posuzovaného záměru. 

e) Dotazník („Inquiries“) 

V tomto režimu je k posouzení záměru ustanovena komise, které provede 

veřejný dotaz a následně zpracuje zprávu Ministrovi. Dotazník je nejvíce 

rigorózní režim, neboť je nutné ustanovit nezávislou komisi, která vykoná 

hodnocení vlivu Posouzeného záměru na životní prostředí.
226

 

 

6.2.3. Rozhodnutí 

Poté, co je provedeno posouzení záměru v příslušném režimu posouzení, Ministr 

rozhodne na základě stanoviska („assessment documentation“),
227

 zda žádosti vyhoví a 

pokud ano, zda uloží vymahatelné podmínky pro provedení záměru.
228

 Ministr je 

povinen přizvat ostatní členy federální vlády, aby se vyjádřili k žádosti, pokud to uzná 

za potřebné, zejména pak v případě, že záměr bude mít významné ekonomické a 

sociální dopady v místě provedení.
229

 V případě, že Ministr rozhodne o schválení 

                                                                        
226

 BONYHADY, MACINTOSH, cit. 199, str. 227. Dále také Interim Report of the Independent Review 

of the Environment Protection and Biodiversity and Conservation Act 1999. Australian Government. 

Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, 2009, bod 4.89. 

227
 § 133 odst. 8 EPBC. 

228
 § 133, 134 EPBC. 

229
 § 131 EPBC. 
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záměru za současného udělení podmínek pro jeho provedení, může současně 

rozhodnout o povinnosti provádět pravidelný environmentální audit za účelem zjištění, 

zda jsou podmínky pro provedení záměru dodržovány.
230

 

 

6.2.4. One-stop-shop  

V současné době připravuje australská federální vláda novelu EPBC, která zavede 

princip one-stop-shop do procesu EIA. Návrh je nyní v druhém čtení Senátu.
231

 Kromě 

novely EPBC jsou v rámci reformy procesu EIA postupně vyjednávány dvojstranné 

smlouvy mezi federací a jednotlivými státy a teritorii.
232

 Tyto stanoví podmínky 

akreditace, které musí stát/teritorium mj. splnit, aby bylo možné na národní úrovni 

schvalovat Posuzované záměry dle EPBC. Tato reforma si klade za cíl odstranit 

duplikaci procesu EIA na státní i federální úrovni při současném zachování standardu 

ochrany.  

Podle platné právní úpravy, předkladatel, který chce provést záměr spadající pod 

kritéria Posuzovaného záměru dle EPCB musí nejen podat žádost o vydání stanoviska 

k Ministrovi (tzn. na federální úrovni), ale současně postupovat v souladu s příslušnou 

státní/teritoriální právní úpravou, která vyžaduje vydání vlastního stanoviska EIA. Tato 

úprava tedy vede k duplicitě posouzení záměru a vydání stanoviska ke shodnému 

záměru.
233

 Soudce Besanko uvedl ve svém rozsudku v případu Buzzacott v Minister for 

Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, že “EPBC 

předpokládá, že procesy vyhodnocování mohou ve vztahu k jedinému posuzovanému 

                                                                        
230

 § 134 odst. 3 písm. d) EPBC. 

231
 Environment Protection and Biodiversity Conservation Amendment (Bilateral Agreement 

Implementation) Bill 2014. Parliament of Australia: Commonwealth Government [online]. 2014 [cit. 

2015-06-14]. Dostupné z:  

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r523

1.  

232
 SHANAHAN, Dennis. Green tape axing gives way to a one—stop shop. The Australian. Sydney. 

(5. 9. 2014). 

233
 MACOUN, Sarah, a BUCKLEY, Tom. The one-stop shop for federal environmental approvals in 

Australia. Governance Direction. 2014, (6). 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5231
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5231
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návrhu fungovat souběžně a společně, a to na úrovních státu, určitého území a celého 

Australského společenství.”
234

  

Novela One-stop-shop má výše uvedený problém překonat, neboť zavádí jediné 

hodnocení současně pro stát/teritorium a federaci a současně nemění úroveň ochrany 

životního prostředí, jak je nastavena EPBC Act. Postup dle one-stop-shop novely je 

obdobný akreditovanému procesu posouzení. Do budoucna by tedy mělo probíhat ve 

větším měřítku řízení o hodnocení vlivů Posuzovaného záměru pouze na úrovni 

státu/teritoria, jehož postup bude akreditován federálním Ministrem. Dosud sice 

akreditace byla možná, ale pro omezený rozsah Posuzovaných záměrů, nikoli tedy 

například pro rozsáhlou těžbu uhlí nebo zemního plynu. Je však nutné dodat že 

Posuzované záměry, které splňují podmínku významného dopadu na pozemky ve 

vlastnictví Australského společenství nebo na přímořské oblasti, budou stále 

podrobovány dvojímu procesu EIA.
235

 

Nevýhodou této změny je nutnost přijetí dvoustranných smluv mezi Australským 

společenstvím, respektive federální vládou a jednotlivými státy/teritorii. Novela zákona 

EPBC totiž umožňuje dvě varianty řešení bilaterálních smluv. První varianta spočívá 

v tom, že stát je akreditován, aby vedl proces EIA, nicméně závěr posouzení je 

postoupen i Ministrovi v případě Posuzovaného záměru a Ministr je oprávněn vydat 

souběžné rozhodnutí, které může stanovit odlišné podmínky než rozhodnutí učiněné na 

národní úrovni („assessment bilateral agreement“). Druhá možnost dává širší 

pravomoci státu/teritoriu, neboť je vydáváno jediné rozhodnutí, a to na národní úrovni, 

které již zahrnuje úroveň ochrany a podmínky stanovené EPBC („approval bilateral 

agreement“). S pěti státy/teritorii byly uzavřeny smlouvy odpovídající první variantě.
236

 

                                                                        
234

 Buzzacott v Minister for Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (2013) 

FCAFC 111; para. 98. 

235
 Fact sheet 1: What is the One-Stop Shop? [online]. In: Department of Environment. Australian 

Government, 2014, s. 2 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: 

https://www.environment.gov.au/system/files/resources/97f2de3d-7c74-47b8-8ed9-

9b7e19bf6161/files/fact-sheet-1-what-one-stop-shop.pdf.  

236
 Dvoustranné smlouvy má uzavřené Severní Austrálie, Queensland, Nový Jižní Wales, Jižní Austrálie a 

Teritorium hlavního města. Viz One-Stop Shop for environmental approvals [online]. Australian 

Government [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop. 

https://www.environment.gov.au/system/files/resources/97f2de3d-7c74-47b8-8ed9-9b7e19bf6161/files/fact-sheet-1-what-one-stop-shop.pdf
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/97f2de3d-7c74-47b8-8ed9-9b7e19bf6161/files/fact-sheet-1-what-one-stop-shop.pdf
http://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop
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Díky nutnosti splnit podmínky akreditace bude i na úrovni procesu v daném 

státu/teritoriu dodržována úroveň ochrany poskytovaná EPBC. Současně, díky absenci 

dvojího posouzení se očekává úspora až 426.000.000 AUD ročně vydávána dosud na 

administrativu spojenou s procesem EIA.
237

  

 

  

                                                                        
237

 Regulatory Cost Savings Under The One-Stop Shop For Environmental Approvals. Australian 

Government: Department of Environment [online]. 2014, 09/2014 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: 

https://www.environment.gov.au/system/files/resources/c3954859-fca6-4728-a97b-

c17f90f6142c/files/regulatory-cost-savings-oss.pdf.  

https://www.environment.gov.au/system/files/resources/c3954859-fca6-4728-a97b-c17f90f6142c/files/regulatory-cost-savings-oss.pdf
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/c3954859-fca6-4728-a97b-c17f90f6142c/files/regulatory-cost-savings-oss.pdf
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7. KOMPARACE AUSTRALSKÉ A ČESKÉ ÚPRAVY PROCESU EIA DLE 

ZÁSAD NEJLEPŠÍ PRAXE 

Procesy EIA v obou státech budou porovnány a zhodnoceny na základě následujících 

třech Zásadách nejlepší praxe dle organizace IAIA: (i) efektivita; (ii) praktičnost a (iii) 

účast veřejnosti.  

 

7.1. EFEKTIVITA 

Efektivitu procesu EIA dle Zásad nejlepší praxe a dle profesora Andrew Macintosh lze 

chápat jako poměr rozsahu zlepšení, popř. zachování příznivého stavu životního 

prostředí u posuzovaných záměrů a nákladů vynaložených na proces EIA.
238

 Je tedy 

ospravedlnitelné, pokud jsou v rámci procesu EIA vynakládány nemalé finanční 

prostředky, sleduje-li to účel tohoto nástroje ochrany životního prostředí.  

 

7.1.1. Australské společenství 

Procesu EIA dle EPBC je vytýkáno, že zásadu efektivity nesplňuje. Fakt, že není 

dosahováno zlepšení, nebo alespoň zachování stavu životního prostředí, je vytýkán 

profesory Bonyhadym a Macitoshem v jejich knize Mill, Mines and Controversies, ve 

které shrnují kontroverzní projekty (s ohledem na jejich negativní dopad na životní 

prostředí), které byly schváleny pod EPCB jako Posuzované záměry. Obdobně, 

výhledová zpráva pro Velký bariérový útes za rok 2014 upozorňuje na horšící se stav 

tohoto přírodního útvaru a předpokládá, že při za trvání současných podmínek bude 

docházet k dalšímu zhoršení místních ekosystémů. Velký bariérový útes je přitom 

záležitostí národního ekologického významu a jakékoli záměry s významným dopadem 

na životní prostředí jsou Posuzovanými záměry dle EPBC. Macintosh dále ve své studii 

shrnuje, že pouze 11% Posuzovaných záměrů, respektive podmínek stanovených 

v hodnotící dokumentaci, vede ke zlepšení stavu životního prostředí.
239

 Přesto existují 

pozitivní příklady jako je výstavba letiště v městě Jandacott, kde dodržování přísných 

                                                                        
238

 MACINTOSH, Andrew ‘The Australian Government´s environmental impact assessment (EIA) 

regime: using surveys to identify proponent view on cost-effectiveness’ (2010) 3 Impact Assessment and 

Project Appraisal 28, p. 178. 

239
 Ibid. 



60 

podmínek vyžadovaných hodnotící dokumentací dle EPCB vedlo k výraznému zlepšení 

stavu místní fauny a flory a k pravidelnému monitoringu.
240

  

Vzhledem k malým úspěchům v oblasti zlepšení či zachování příznivého stavu 

životního prostředí nelze ospravedlnit vysoké náklady, které byly na proces EIA dle 

EPCB vynakládány. Profesor Macintosh odhadl ve v letech 2000-2008 bylo vynaloženo 

17.000.000 AUD na přímé náklady vzniklé orgánům veřejné moci v souvislosti 

s procesem EIA, kdežto jiná studie uvádí finanční částku 660.000 – 2.230.000 AUD,
241

 

kterou musí Předkladatel vynaložit, než je vydána hodnotící dokumentace dle EPBC. 

Profesor Macitosh tato čísla označuje jako příliš vysoká v porovnání s výsledky 

v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě nákladů vynakládaných přímo na proces 

EIA nebo v jeho souvislosti ať už orgány veřejné moci nebo Předkladateli, je nutné vzít 

v potaz i nepřímé náklady spočívající v průtazích se schválením výstavby. Profesor 

Macintosh ve svém průzkumu zjistil, že ze všech Předkladatelů, kteří se studie účastnili, 

41% respondentů odhaduje náklady zpoždění za méně než 10.000 AUD, zatímco 41% 

odhaduje mnohem vyšší náklady zpoždění až 100.000 AUD. Poradenská společnost 

BAEconomics ve své studii odhaduje, že zpoždění vyvolené nutností schválení 

Posuzovaného záměru v procesu EIA delší jak 12 měsíců vede k upuštění od třetiny 

těžebních projektů. Tyto projekty by však v případě jejich provedení mohli vést 

k vytvoření dostatku pracovních míst v oblastech s velkou mírou nezaměstnanosti. 

Lze tedy uzavřít, že proces EIA dle EPBC si přináší jistá zlepšení, ale není efektivní. Na 

tento problém mimo jiné míří právě novela one-stop-shop, která, jak již bylo uvedeno 

výše, by měla vést k nižším nákladům díky spojení procesů EIA na národní a federální a 

současně rychlejšímu vydání hodnotící dokumentace pro Posuzovaný záměr. 
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7.1.2. Česká republika 

Na rozdíl od nové úpravy procesu EIA dle právního řádu Australského společenství je 

novele provedené Zákonem č. 39/2015 Sb. vyčítáno, že prodlouží proces posuzování 

vlivů záměrů na životní prostředí a oddálí tak realizaci velkých projektů jakým je 

například výstavba železnic a dálnic.
242

 Současně lze očekávat narůst administrativy 

spojené s procesem EIA jak na straně Oznamovatele (širší okruh účastníků procesu EIS, 

nutnost verifikačního stanoviska), tak na straně správních úřadů a soudů z důvodu nové 

možnosti oprávnění podat opravný prostředek proti negativnímu stanovisku ve 

zjišťovacím řízení a možnosti soudní ochrany popsané dříve v této práci.
243

 
244

 

U opravných prostředků také vyvstává problém lhůty k rozhodnutí o opravném 

prostředku, která je zkrácená a která bude představovat další zátěž pro soudy. 

V souvislosti s těmito negativními dopady novely je třeba zmínit, že je připravovaná 

koncepční novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v rámci které se předpokládá úprava tzv. jednotné povolovací řízení, 

které by spojilo územní a stavební řízení a sloučilo by do jediného řízení i proces 

EIA.
245

 Spojení řízení by mělo celý proces urychlit a výrazně usnadnit. Zde je však na 

hodnocení připravované právní úpravy příliš brzy, neboť platnost tohoto předpisu je 

očekávána až v 2. polovině roku 2016.
246
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7.2. PRAKTIČNOST 

Výsledkem procesu EIA má být hodnotící dokumentace, která poskytne akceptovatelné 

řešení, jak z hlediska minimalizace negativních dopadů záměru na životní prostředí, tak 

z hlediska přijatelnosti pro Předkladatele/Oznamovatele. 

 

7.2.1. Australské společenství 

Dle zprávy Australského národního kontrolního úřadu z roku 2013
247

 bylo od června 

2000, kdy se EPBC stal účinným, bylo schváleno 635 Posuzovaných záměrů a současně 

bylo stanoveno více než 800 podmínek k ochraně celkem 1282 záležitostí národního 

ekologického významu. Tyto schválené Posuzované záměry a případně uložené 

podmínky vyžadují důkladný monitoring jejich dodržování tak, aby mohlo být 

dosahováno pozitivních změn ve stavu životního prostředí. 

Australský národní kontrolní úřad konstatoval ve výše zmínění zprávě, že federální 

Ministerstvo pro životní prostředí výše uvedený monitoring nevykonává dostatečně. Na 

základě informací získaných prostřednictvím monitoringu totiž nelze učinit závěr o tom, 

jak Předkladatel dodržuje stanovené podmínky pro daný Posuzovaný záměr.
248

 Tato 

nedostatečnost je přisuzována zejména absenci dostatečného počtu zaměstnanců, kteří 

by se monitoringem zabývali (dle zprávy se této problematice věnuje pouze 45 

zaměstnanců federálního Ministerstva pro životní prostředí). Následkem pasivního 

přístupu k monitoringu je nedostatečné vymáhání podmínek v případě jejich 

porušování. Navíc federální Ministerstvo životního prostředí neschválilo vnitřní 

instrukci týkající se procesního postupu pro kontrolu dodržování uložených 

podmínek.
249

 Výše uvedené pak vede k špatné informovanosti o případném porušování 

uložených podmínek a nepostačujícím vymáhání dodržování těchto podmínek. 

Přestože EPBC nabízí širokou škálu správních, občanskoprávních a trestních sankčních 

opatření, které mohou být přijata v případě porušení zákona, Nezávislá revize EPBC 
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doporučuje sjednotit tato opatření.
250

 Federální Ministerstvo životního prostředí ukládá 

sankce málokdy, aby se vyhnulo administrativně a finančně náročným soudní či jiným 

řízením, a soustředí se více na vzdělávání a jednání s Předkladateli. Řešení této situace 

přinesla novela EPCB v roce 2006, kdy byla zavedena nová opatření: (i) vymáhání 

závazků vyplývajících z EIA procesu („enforceable undertakings”), a (ii) sanační 

opatření („remediation determinations“). Tato opatření sjednotila výše uvedená opatření 

a zjednodušila a zrychlila postup uložení sankce v případě porušení podmínek 

stanovených v procesu EIA.
251

 Odborná literatura však upozorňuje, že tyto žaloby je 

nutné využít pravidelně a průběžně, aby bylo dosahováno pro dosažení cíle, kterým je 

dodržování podmínek uložených v rámci procesu EIA. Taková postup zatím není 

dodržován, což naznačuje například i fakt, že v roce 2011, bylo jen 8 případů podání 

těchto správních žalob a u všech těchto porušení podmínek se jednalo problematiku 

malého rozsahu.
252

 

Se zřízením one-stop-shop politiky bude federální ministerstvo životního prostředí 

méně administrativně zatíženo a předpokládá se větší zaměření na důkladnější 

monitoring a důslednější vymáhání dodržování uložených podmínek v rámci procesu 

EIA. 

 

7.2.2. Česká republika 

Vzhledem k tomu, že nově je výsledkem procesu EIA dle české právní úpravy závazné 

stanovisko, zvýší se význam posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Nově totiž 

nebude uskutečnění procesu EIA pouze formálním požadavkem povolení uskutečnění 

záměru.
253
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Na rozdíl od australské právní úpravy obsažené v EPBC, Zákon EIA přímo neobsahuje 

sankce v případě nedodržení zákonného postupu při procesu EIA. Jak již bylo zmíněno 

dříve, jako případnou sankci lze vidět nezákonnost vydaného rozhodnutí. Sankce jsou 

stanoveny až právních předpisech upravujících navazující řízení a jsou spojeny 

s řízením a rozhodnutí právě v navazujících řízeních. Je otázkou, zda by bylo 

efektivnější, pokud by byl nastavený podobný mechanismus jako v EPBC, kdy jsou 

sankce stanovené přímo v zákoně upravující proces EIA. Posunem v této věci bude 

zřejmě opět připravovaná novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), neboť zavedení jednotného povolovacího řízení 

umožní stanovit správní delikty a sankce i za nedodržení podmínek stanovených 

v rámci sloučeného procesu EIA.  

 

7.3. ÚČAST VEŘEJNOSTI 

Účast veřejnosti je důležitým aspektem procesu EIA, neboť poskytuje mechanismus pro 

veřejnost, aby vyjádřili své námitky k záměru, který je předmětem posuzování vlivů na 

životní prostředí. Aktivní participace veřejnosti, popř. zájmových skupin, respektive 

tlak, který případně vytváří podáváním připomínek a námitek dle platné právní úpravy, 

je jedním z důvodů vyšší kvality a srozumitelnější hodnotící dokumentace jako výstupu 

z procesu EIA. Právě díky účasti veřejnosti je proces EIA více transparentní, neboť jsou 

zde stanoveny požadavky na zveřejňování v jednotlivých fázích procesu a možnosti 

kontroly zákonnosti a správnosti procesu veřejností.
254

 

 

7.3.1. Australské společenství 

Všechny režimy posouzení na základě EPBC nabízejí veřejné přezkoumání návrhu 

hodnotící dokumentace.
255

 Vždy je stanovena povinnost vyzvat veřejnost, aby se 

vyjádřila k návrhu hodnotící dokumentace, a tyto připomínky jsou podkladem při 
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dokončení hodnotící dokumentace v další fázi procesu EIA dle EPBC.
256

 Tím jsou 

naplňována dvě kritéria: (i) veřejnost je informována o Posuzovaném záměru, a to 

včetně jeho specifikace; a (ii) veřejnosti má možnost vyjádřit se k Posuzovanému 

záměru. Přestože právní úprava poskytuje příležitost pro účast veřejnosti, lze si 

navrhnout i efektivnější legislativní řešení zapojení veřejnosti do procesu EIA. 

Za prvé, je veřejnost informována způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo 

prostřednictvím veřejně dostupných novin.
257

 Tato forma zveřejnění však není efektivní 

z pohledu informování té části veřejnosti, která by mohla mít zájem se k Posuzovanému 

záměru vyjádřit (zejména například místní obyvatelé a ekologické neziskové 

organizace).
258

 Bylo by proto vhodnější volit s ohledem na tyto skupiny přímější přístup 

oznámení Posuzovaného záměru, respektive návrh na hodnotící dokumentaci. 

Požadavek písemné formy připomínek také může odradit část veřejnosti z účasti kvůli 

nedostatku odborných znalostí.
259

 Kromě požadavku písemné formy, může být 

překážkou i relativně krátký časový úsek, během kterého je třeba připomínky k návrhu 

hodnotící dokumentace Posuzovaného záměru podat.
260

 Bylo konstatováno, že 

účinnějším způsobem pro zapojení veřejnosti je prostřednictvím veřejných jednání, 

které jsou úspěšné v jižní Austrálii.
261

 

Dalším předmětem kritiky byl fakt, že účast veřejnosti je v procesu EIA stanovena příliš 

pozdě. Veřejnost je zapojena, až když se návrh hodnotící dokumentace Posuzovaného 

záměru již připraven, a proto je její obsah je částečně zafixován.
262

 Pokud by dotčená 

veřejnost byla zapojena během přípravy návrhu hodnotící dokumentace Posuzovaného 

záměru, nebo dokonce i před touto fází, měla by možnost nejen měnit návrh, ale i se 

aktivně podílet na jeho tvorbě, což by poskytlo pro širší vliv veřejnosti na výsledek 
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procesu EIA. Podobný postup již v Austrálii existuje, zvláštní zákon Airport Act (1996 

(Cth) stanoví povinnost veřejných konzultací ještě před tím, než je podáno oznámení o 

Posuzovaném záměru.
263

 Bylo zjištěno, že širší zapojení veřejnosti má pozitivní dopady, 

jednak díky tomu, že jsou získávány další informace sloužící jako podklad pro 

rozhodnutí a jednak protože širší možnost účasti jsou častěji využívány dotčenými 

skupinami osob, které se za tímto účelem spolčí a aktivně participují v procesu.
264

  

 

7.3.2. Česká republika 

Veřejnost je díky Zákonu č. 39/2015 Sb. definovaná v Zákoně EIA a tzv. dotčené 

veřejnosti, respektive její části, jsou nyní přiznána další oprávnění v rámci procesu EIA, 

což je jistě krok správným směrem s ohledem na plnění zásady participace veřejnosti. 

Jak již bylo zmíněno výše, tato účast veřejnosti znamená vyšší administrativní náklady, 

je proto žádoucí, aby byla efektivně nastavena a tím byly tyto zvýšené náklady 

ospravedlněny. Rozšířená účast veřejnosti (zejm. právo podat opravný prostředek) je 

současně vyžadována Kodifikovanou směrnicí EIA. Zde je nutné zmínit, že Zákonem 

č. 39/2015 Sb. byl schválen a zaveden model konzultativní participace, který je 

rozebrán výše. 

Pozitivně lze jistě hodnotit včasné zapojení veřejnosti vzhledem k tomu, že připomínky 

lze podávat již k oznámení záměru, a oproti australské úpravě například i legislativní 

ukotvení veřejných projednání, které umožňují veřejnosti vyjádřit se k záměrům 

posuzovaným v rámci procesu EIA i jinak než písemnou formou.  
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8. ZÁVĚR 

V této diplomové práci je popsána právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí na federální úrovni v Australském společenství a v České republice a následně 

je proces EIA a jeho poslední změny kriticky hodnocen s ohledem na tři vybrané 

Zásady nelepší praxe, kterými jsou (i) efektivita, (ii) praktičnost a (iii) účast veřejnosti. 

Zatím co obě úpravy znamenají v některých aspektech posun k lepšímu, lze shrnout, že 

je zde stále prostor pro vhodnější právní regulaci de lege ferenda tak, aby co nejlépe 

plnila účel procesu EIA jako průřezového právního nástroje ochrany životního 

prostředí.  

Australská právní úprava po zavedení tzv. one-stop-shop sice zrychlí a zlevní proces 

EIA na federální úrovni dle EPBC díky odstranění zdvojeného posuzování stejného 

záměru, nicméně nebyly podniknuty kroky k tomu, aby se současně zlepšily i výsledky 

v oblasti poskytované ochrany životní prostředí a aby se dosahovalo pozitivních změn 

v oblastech, kde jsou Posuzované záměry prováděny. Kritérium efektivity je tedy 

naplňováno, co se týče poměru vynaložených nákladů a dosahovaných výsledků 

v rámci procesu EIA, nicméně je třeba se de lege ferenda zaměřit na zvyšování kvality 

stavu životního prostředí prostřednictvím výsledků procesu EIA. V tomto ohledu je 

navrhováno rozšíření rozsahu procesu EIA dle EPCB tak, aby více záměrů splňovalo 

definici Posuzovaného záměru – například využívání orné půdy k jiným účelům než je 

zemědělství či vypouštění skleníkových plynů. Tyto aktivity nyní nespadají pod 

regulaci EPBC, není tedy třeba je posuzovat v rámci procesu EIA, ale negativně 

ovlivňují stav životního prostředí. Těmto negativním vlivům by mohlo zabránit zejména 

vhodné nastavení podmínek těchto aktivit v rámci procesu EIA. Úprava EPBC doznala 

změnu i v oblasti vymahatelnosti, neboť byly zavedeny nové procesy umožňující 

vymáhání dodržování podmínek stanovených hodnotící dokumentací jako výsledku 

procesu EIA. Zde je předvídán pozitivní vývoj díky nižší administrativní zátěži 

příslušného úřadu a jednoduššímu uplatnění těchto procesů. Bude otázkou dalšího 

vývoje, zda tento pozitivní trend bude pokračovat a zda příslušný úřad bude aktivní 

v uplatňování těchto procesů. Účast veřejnosti, poslední ze Zásad nejlepší praxe, podle 

které byla právní úprava hodnocena, je v rámci procesu EIA na federální úrovni 

v Australském společenství dle EPBC dostatečně upravena, nicméně vzhledem 
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k důležitosti aktivní participace veřejnosti, jsou předmětem analýzy i další možnosti, 

mezi něž patří především: 

 veřejné projednání návrhu hodnotící dokumentace Posuzovaného záměru místo 

pouhé možnosti podat připomínky písemnou formou; a  

 dřívější zapojení veřejnosti v rámci procesu EIA. 

Naopak česká právní úprava po účinnosti Zákona č. 39/2015 Sb. posílila postavení 

veřejnosti, a to zejména části dotčené veřejnosti tvořené soukromými 

nepodnikatelskými právnickými osobami, jejichž předmět činnosti je ochrana životního 

prostředí. Přestože díky poslední účinné novele Zákona EIA jsou nyní splněny 

požadavky stanovené Evropskou unií, nicméně z pohledu Zásad nejlepší praxe je zde 

prostor pro zlepšení právní úpravy. Zákon č. 39/2015 Sb. je průlomový v mnoha 

ohledech a výrazně změnil proces EIA, je mu však prorokován jepičí život kvůli 

připravované koncepční změně stavebního zákona a zavedení tzv. jednotného 

povolovacího řízení, které bude fungovat na obdobném principu jako one-stop-shop. 

Bude tedy až předmětem další analýzy a hodnocení, zda se dostaví pozitivní efekty, 

které způsobilo zavedení one—stop-shop v rámci federální úpravy procesu EIA 

v Australském společenství.  
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SEZNAM ZKRATEK A DEFINIC 

„Aarhuská úmluva“ 

 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí (Aarhus, 1998) 

„autorizovaná osoba“ Fyzická osoba, které MŽP (po dohodě s Ministerstvem 

zdravotnictví) udělilo autorizaci zpracovávat dokumentaci, 

posudek, oznámení dle § 7 odst. 7 Zákona EIA a 

vyhodnocení 

„dokumentace“ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle Zákona 

EIA 

„EIA“  Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

„EPBC Act“ Environmental Protection and Biodiversity Conservation 

Act 1999 (Cth) 

„Espoo konvence“ Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států (Espoo, 1991) 

„IAIA“ Mezinárodní asociace pro posuzování vlivu na životní 

prostředí (International Association for Impact Assessment) 

„Kodifikovaná 

směrnice EIA“ 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU, ze 

dne 13. prosince 2011, o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů 

„Ministr“ Australský federální ministr pro životní prostředí 

„MŽP“ Ministerstvo životního prostředí ČR 

„orgán kraje“ Orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně 

správním obvodu je navržen záměr 

„Oznamovatel“ Ten, kdo hodlá provést záměr dle Zákona EIA 

„oznámení“ Právní jednání zahajující proces EIA dle § 6 Zákona EIA 
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„Původní zákon EIA“ Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí 

„posudek“ Posudek o vlivu záměru na životní prostředí dle Zákona EIA 

„Posuzovaný záměr“ Záměr dle EPBC Act, který je předmětem posuzování vlivů 

na životní prostředí 

„Předkladatel“ Ten, kdo hodlá provést Posuzovaný záměr dle EPBC Act 

„příslušný úřad“ Úřad příslušný k projednání záměru dle Zákona EIA 

„Ramsarská úmluva“ Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva z roku 1971 

„Směrnice EIA“ Směrnice Rady č. 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o 

posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů 

na životní prostředí 

„soudní řád správní“ Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní  

„správní řád“ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

„Zákon č. 39/2015 Sb.“ 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 

„Zákon EIA“ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

„Zákon o ŽP“ Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

„Zásady nejlepší 

praxe“ 

Zásady nejlepší praxe pro posuzování vlivů na životní 

prostředí dle IAIA 

„závazné stanovisko“ Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí dle Zákona EIA 
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ABSTRAKT 

 

ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Tato práce shrnuje právní úpravu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jednak 

v České republice a jednak v Australském společenství. Obě země v nedávné době 

přijaly nebo jsou v procesu implementace novelizace tohoto procesu s cílem jej 

zefektivnit ve smyslu vynakládání nižších finančních prostředků během schvalovacího 

procesu i ve smyslu dosažení kvalitnější ochrany životního prostředí. Následně autor 

srovnává tyto dva odlišné přístupy k vyhodnocování dopadů výstavby na její okolí 

navzájem a analyzuje jejich naplňování zásad nejlepší praxe pro proces EIA. 

 

ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE 

This research paper summarizes legal regulation regarding Environmental Impact 

Assessment in the Czech Republic and Commonwealth of Australia. Both these 

countries recently enacted amendments to the current regulation or taken steps to 

implement changes of this process in order to make it more efficient in term of costs of 

the proceedings and also in terms of more quality protection of the environment. The 

author consequently compares and contracts these legal regulations and analyses how 

they fulfill the worldwide respected principles for EIA Best Practice. 
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SUMMARY 

 

SUMMARY V ČESKÉM JAZYCE 

Tato diplomová práce analyzuje proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, a 

to jak na federální úrovni v Australském společenství dle zákona Environment 

Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth) a na národní úrovni v České 

republice, v souladu se zákonem 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. 

Účelem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je poskytnout hodnocení 

možných dopadů záměru na životní prostředí před tím, než samotný záměr je schválen. 

Výsledek procesu EIA je třeba vzít v úvahu při rozhodování o povolení záměru pro 

zajištění ochrany životního prostředí. Vzhledem k holistickému přístupu, kdy je 

průřezově brán ohled na všechny aspekty životního prostředí a jejich ochranu a také 

díky své povaze preventivního opatření, se proces EIA stal důležitým nástrojem pro 

zachování příznivého stavu životního prostředí. Jak Australské společenství, tak i Česká 

republika přijala proces EIA jako součást své politiky ochrany životního prostředí a 

v nedávné době oba státy novelizovaly příslušné právní úpravy procesu EIA. 

Zatímco význam procesu EIA byl v minulosti vyzdvihován, s přijetím novelizací právní 

úpravy procesu EIA, zaznívaly názory, a to zejména od developerů, že proces EIA je 

příliš nákladný, aniž by přinesl výrazné zlepšení stavu životního prostředí. Proto tato 

diplomová práce analyzuje novelizované procesy EIA v obou zemích, navzájem je 

porovnává a hodnotí jejich plnění celosvětové uznávaných zásad nejlepší praxe pro 

proces EIA, zejména jeho efektivitu, praktičnost a účasti veřejnosti. Na závěr autorka 

práce kriticky analyzuje, zda jsou nedávné negativní názory o procesu EIA, podložené. 
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SUMMARY V ANGLICKÉM JAZYCE 

This paper analyses the Environmental Impact Assessment that applies at the federal 

level in Australia as regulated by the Environment Protection and Biodiversity 

Conservation Act 1999 (Cth) and at the national level in the Czech Republic as 

regulated by the Act No. 100/2001 Coll., on Environmental Impact Assessment, as 

amended.  

The purpose of EIA is to provide an evaluation of possible impacts of a development on 

the environment before the development is approved. The result of EIA must be taken 

into consideration when making a decision about a development application to ensure 

protection of the environment. Because of its holistic approach taking into consideration 

all aspects of the environment and its protection and also because of its nature as a 

preventive measure, the EIA process became an important tool for maintaining the 

current state of the environment. Both the Commonwealth of Australia and the Czech 

Republic adopted the EIA process as part of their environmental protection policy and 

recently both states amended their legal regulation of the EIA process.  

While the importance of EIA process has been stressed in the past, with the adoption of 

the amendments of the EIA process, opinions have been voiced, especially from the 

developers, that the legal regulation is too costly without bringing any significant 

improvements in the state of the environment. Therefore this paper analyses the new 

EIA processes in both countries, compares them and evaluates their fulfillment of the 

Best Practice Principles of effectiveness, enforcement and compliance and public 

participation. In conclusion the paper critically questions whether the recent negative 

comments about the EIA process are valid.  
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