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Změny v procesu EIA po novele 39/2015 Sb.

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní

odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření

podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak

k udržitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z

podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů (viz

ustanovení § 1 odst. 3 zákona EIA).

Výsledkem procesu EIA není rozhodnutí o záměru, ale výsledkem 

má být podklad pro následná řízení !
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Posuzovány jsou:

koncepce – tzv. SEA záměry – tzv. projektová EIA 

(Strategic Environment Assessment) (Environmental Impact Assessment)

3.7.2015
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Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na

životní prostředí přísluší dvěma subjektům:

- Ministerstvu životního prostředí

- orgánům kraje
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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 (tzv. EIA - „Environmental Impact

Assessment“)

 Změna: 93/2004 Sb.

 Změna: 163/2006 Sb.

 Změna: 186/2006 Sb.

 Změna: 216/2007 Sb.

 Změna: 124/2008 Sb.

 Změna: 436/2009 Sb.

 Změna: 223/2009 Sb.

 Změna: 227/2009 Sb.

 Změna: 38/2012 Sb.

 Změna: 85/2012 Sb.

 Změna: 167/2012 Sb.

 Změna: 350/2012 Sb.

 Změna: 39/2015 Sb. (účinnost od 1.4. 2015)
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Zákon, 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

Ze dne 10.02.2015

Platnost od 06.03.2015

Účinnost od 01.04.2015
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Proč se zabývat zákonem EIA ?

1. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad

pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a

přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů v

řízeních podle zvláštních právních předpisů (viz ust. § 1 odst. 3 zákona EIA).

2. Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.

Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující

řízení podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání.

Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i

opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným

změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem

souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií

využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující

řízení podle zvláštních právních předpisů (viz. ust. § 9a odst. 3 zákona EIA).
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Navazující řízení a veřejnost

§ 3 písm. g) zákona EIA - navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle

zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto

zákona,

provazba na § 9b – 9c zákona EIA

Navazující řízení (§ 9b zákona EIA) zveřejňuje se postupem podle § 25 správního řádu

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona EIA …

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno,

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly

zveřejněny podle § 16,

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 a podle …

§ 9c zákona EIA

Veřejnost (pojem definován v ust. § 3 písm. h) zákona EIA - veřejností jedna nebo více osob) může

uplatňovat připomínky správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v odůvodnění svého

rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti
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Dotčená veřejnost

I. Dotčená veřejnost (pojem definován v ust. § 3 písm. i) zákona EIA - dotčenou veřejností

1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,

2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního

prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před

dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo

kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob,)

II. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů

ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též

a) obec dotčená záměrem, nebo

b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.

Upozornění na ust. § 9c odst. 4 zákona EIA - Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může

podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v

prvním stupni.

+ 

další práva pro dotčenou veřejnost, viz ust. § 9d zákona EIA (domáhání se zrušení rozhodnutí žalobou)
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN V NAVAZUJÍCÍCH ŘÍZENÍCH

§ 9a odst. 4 zákona EIA – Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení

navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro

příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti

záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Příslušný úřad ověří na základě

oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem

příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné

závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít

významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a

rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání.

Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f) tohoto

zákona. Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad

závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný

úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána

včas nebo pokud popis případných změn není úplný.
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN V NAVAZUJÍCÍCH ŘÍZENÍCH

3.7.2015

Oznamovatel, resp. 

stavebník

Příslušný úřad, který vydával 

stanovisko, závazné stanovisko

Úřad, který vede navazující 

řízení

Oznamovatel zašle 

dokumentaci pro 

příslušné navazující 

řízení včetně 

úplného popisu 

změn

Oznámení o 

zahájení 

řízení

Shoda 
(včasnost, 

úplnost)

Nesouhlasné 

závazné stanovisko

Závazné stanovisko 

není vydáno*

+ -

*  Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn záměru vždy, pokud je 
navazujícím řízením stavební řízení, a dále také v případě, že navazujícím řízením je 
řízení o změně stavby před jejím dokončením., viz ust. § 9a odst. 5 zákona EIA



Změny v procesu EIA po novele 39/2015 Sb.
Vybraná ustanovení novel (pozn. za přílohou č. 9 zákona EIA)

Čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

Přechodná ustanovení

1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona vydá příslušný úřad na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním úřadem příslušným k vedení

navazujícího řízení nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení souhlasné závazné stanovisko

poté, co ověří, že jejich obsah je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a

Rady 2011/92/EU. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první zároveň stanoví, které z podmínek uvedených ve

stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny

zahrnout do svých rozhodnutí. Nelze-li vydat souhlasné závazné stanovisko podle věty první, musí být záměr předmětem nového

posuzování podle § 4 zákona 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 účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Závazné stanovisko podle

věty první se vydává pro rozhodnutí v navazujícím řízení vydávané po nabytí účinnosti tohoto zákona; toto závazné stanovisko se

použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. Pokud příslušný úřad vydává také závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze oba postupy spojit a vydat pouze jediné

závazné stanovisko.

2. Na navazující řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b až 9d

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí

správní úřad příslušný k vedení navazujícího řízení zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejnění informací

podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které dosud nebyly

zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a

připomínek. Soudní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
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PLATÍ PRO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYDANÝCH PŘEDE DNEM NABYTÍ ÚČINNOSTI 

NOVELY

(PRO OVĚŘENÍ SOULADU S POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ ZAPRACOVÁVAJÍ SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2011/92/EU)

Buď                     a                nebo

3.7.2015

Úřad, který vede 

navazující řízení

Oznamovatel, resp. 

stavebník

Příslušný úřad, který 

vydával stanovisko k 

posouzení vlivů 

provedení záměru na 

životní prostředí

Soulad

Oznámení o 

zahájení 

řízení

Žádost 

oznamovatele

Nové posouzení

Souhlasné 

závazné 

stanovisko 

+ podmínky

- +
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Vybraná ustanovení novel (pozn. za přílohou č. 9 zákona EIA)

Platí pro stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem 

nabytí účinnosti novely

- může nastat situace, že se budou vydávat 2 stanoviska:

- 1. stanovisko pro ověření souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/92/EU

- 2. stanovisko k ověření změn v navazujících řízeních (podle ust. § podle § 9a odst. 4 a 5 zákona EIA)
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Shrnutí

3.7.2015

Záměr 

spadá pod 

působnost 

zákona EIA

Procesy v 

rámci 

zákona EIA 

jsou 

ukončeny

Nemohu vydat rozhodnutí 

(pozn. viz ust. § 9a odst. 3 

zákona EIA)

Mám stanovisko vydané 

před účinností novely

Mám stanovisko vydané 

po účinnosti novely

1. Mám sdělení k

podlimitnímu záměru,

že záměr nebude

posuzován podle

zákona EIA,

2. Mám Z.Z.Ř., že záměr

nebude posuzován

podle zákona EIA. Pro své řízení musím mít:

1. stanovisko pro ověření

souladu s požadavky právních

předpisů,

2. stanovisko k ověření změn v

navazujících řízeních.

Pro své řízení musím mít:

1. stanovisko k ověření změn v

navazujících řízeních.

Kdo zajistí:

1. Žadatel

2. Správní úřad, který 

vydává rozhodnutí

Jak zajistí: 

1. Konfrontace s 

přílohou  č. 1 zákona 

EIA + NATURA

2. Dle ust. § 23 odst. 3 

zákona EIA

Mám otázku z hlediska 

zákona EIA vyřešenu

Ne

Ano

Ano

Ne
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

Pivovarské náměstí 1245 

500 03  Hradec Králové

Tel.: 495 817 184

Mobil: 736 521 876
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