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48. Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

49. Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn
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PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb.,
zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb.

ZÁKON
o posuzování vlivů na životní prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVA I

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V ČESKÉ REPUBLICE

Díl 1

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon v souladu s právem Evropských spole-

čenství1) upravuje posuzování vlivů na životní pro-
středí a veřejné zdraví (dále jen „posuzování vlivů na
životní prostředí“) a postup fyzických osob, právnic-
kých osob, správních úřadů a územních samospráv-
ných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

(2) Posuzování vlivů na životní prostředí podlé-
hají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, je-
jichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní pro-
středí.

(3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí
je získat objektivní odborný podklad pro vydání roz-
hodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních
předpisů1a), a přispět tak k udržitelnému rozvoji spo-
lečnosti1b). Tento podklad je jedním z podkladů v říze-
ních podle zvláštních právních předpisů1a).

§ 2

Rozsah posuzování

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na ži-
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1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
(85/337/EHS).
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů
a programů, které se vztahují k životnímu prostředí.
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a pro-
gramů na životní prostředí.

1a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/
/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/
/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.



votní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny,
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší,
klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kul-
turní památky, vymezené zvláštními právními před-
pisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

§ 3

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené
v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy
zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy
a následně orgánem veřejné správy schvalované
nebo ke schválení předkládané,

c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí
a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce,

d) dotčeným územním samosprávným celkem územ-
ní samosprávný celek, jehož správní obvod ale-
spoň zčásti tvoří dotčené území,

e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který
hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpi-
sy2) a jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří do-
tčené území, a Česká inspekce životního prostředí,

f) příslušným úřadem Ministerstvo životního pro-
středí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působ-
nosti, v jehož územně správním obvodu je navržen
záměr nebo pro jehož územně správní obvod je
zpracovávána koncepce (§ 22).

Díl 2

Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

§ 4

Předmět posuzování vlivů záměru
na životní prostředí

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona
jsou

a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu
kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna
záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne
příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto zá-
měry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,

b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto
zákonu kategorii I, pokud má být významně zvý-
šena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se vý-
znamně mění jeho technologie, řízení provozu
nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle
písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzo-
vání, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu
kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna
záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne
příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo po-
kud má být významně zvýšena jeho kapacita a roz-
sah nebo pokud se významně mění jeho technolo-
gie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto zá-
měry a změny záměrů podléhají posuzování, po-
kud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
které nedosahují příslušných limitních hodnot,
jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a pří-
slušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťova-
címu řízení; tyto záměry podléhají posuzování,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

e) stavby, činnosti a technologie, které podle stano-
viska orgánu ochrany přírody vydaného podle
zvláštního právního předpisu2a) mohou samo-
statně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
území evropsky významné lokality nebo ptačí ob-
lasti; tyto stavby, činnosti a technologie podléhají
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení.

(2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona
dále není záměr, popřípadě jeho část, o kterém roz-
hodne vláda v případě nouzového stavu, stavu ohrožení
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2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/
/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/
/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

2a) § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.



a válečného stavu3), z naléhavých důvodů obrany nebo
plnění mezinárodních smluv, kterými je Česká repu-
blika vázána, a v případě, kdy záměr slouží k bezpro-
střednímu odvrácení důsledků nebo ke zmírnění ne-
předvídatelné události, která by mohla vážně ohrozit
zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní
prostředí. O záměrech, které podléhají posuzování
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České
republiky podle § 11, tak nelze stanovit. U záměru vy-
loučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda
povinna

a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním infor-
movat přiměřeně podle § 16 veřejnost,

b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na ži-
votní prostředí za účasti veřejnosti a o výsledcích
tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost,

c) před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření po-
dle zvláštních právních předpisů1a) informovat
Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle
věty první tohoto odstavce a poskytnout jí infor-
mace zveřejněné v rámci případného posouzení
podle písmene b).

§ 5

Způsob posuzování vlivů záměru
na životní prostředí

(1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení
a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých
vlivů provedení i neprovedení záměru na životní pro-
středí.

(2) Při posuzování vlivů záměru na životní pro-
středí se vychází ze stavu životního prostředí v dotče-
ném území v době oznámení záměru. V dlouhodobém
záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně
a v kontextu vlivů záměru jako celku.

(3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na ži-
votní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozo-
vání i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace
a dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost

sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní před-
pis1a). Posuzuje se běžné provozování i možnost havá-
rie4).

(4) Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření
k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí
provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění
nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení
příznivých vlivů na životní prostředí provedením zá-
měru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných
účinků navrhovaných opatření.

§ 6

Oznámení

(1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen „ozna-
movatel“), je povinen předložit oznámení záměru (dále
jen „oznámení“) příslušnému úřadu. Pokud je záměr
navrhován na území více krajů, zasílá oznamovatel
oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen
„ministerstvo“). V tomto případě ministerstvo roz-
hodne o tom, který krajský úřad je příslušný k prove-
dení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení
k dalšímu řízení.

(2) Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamo-
vatel povinen předložit jeho oznámení písemně v jed-
nom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou,
která je opatřena zaručeným elektronickým podpi-
sem4a). Náležitosti oznámení podlimitního záměru sta-
noví příloha č. 3a k tomuto zákonu.

(3) Příslušný úřad na základě oznámení podlimit-
ního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným
v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do 15 dnů ozna-
movateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťova-
címu řízení a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

(4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení
záměru písemně a na technickém nosiči dat, popřípadě
zaslat elektronickou poštou (dále jen „v elektronické
podobě“), a to v počtu vyhotovení stanoveném doho-
dou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení zá-
měru podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) a e) stanoví pří-
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3) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
4) Například zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami

nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů.

4a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění
pozdějších předpisů.



loha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud se jedná o záměr,
který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto
zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studova-
ných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu
vzhledem k vlivu na životní prostředí.

(5) Oznamovatel může předložit oznámení s obsa-
hem a rozsahem podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu,
a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s přísluš-
ným úřadem. U záměrů a změn záměrů podle § 4
odst. 1 písm. a), b) a c) může oznamovatel předložit
místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“) podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje
podle § 8. U záměrů, které podléhají posuzování vlivů
na životní prostředí přesahujících hranice České repu-
bliky podle § 11, se oznámení předkládá vždy.

(6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle od-
stavce 4 nebo odstavce 5 věty první, zajistí příslušný
úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zve-
řejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu
vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení. Přísluš-
ný úřad v téže lhůtě zašle kopii oznámení s žádostí
o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům. Orgán kraje v přene-
sené působnosti (dále jen „orgán kraje“) v téže lhůtě
zašle kopii oznámení ministerstvu.

(7) Každý může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zve-
řejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným
po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

§ 7

Zjišťovací řízení

(1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění infor-
mací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se
zřetelem na

a) povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru,

b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které
mohou být provedením záměru ovlivněny,

c) současný stav poznatků a metody posuzování.

U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1
písm. b), c), d) a e) je cílem zjišťovacího řízení také
zjištění, zda záměr nebo jeho změna má významný vliv
na životní prostředí, případně zda záměr může samo-
statně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
a zda bude posuzován podle tohoto zákona.

(2) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě ozná-
mení a provádí se podle zásad (kritérií) uvedených v pří-
loze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr
nebo změna záměru má významné vlivy na životní pro-
středí, přihlíží příslušný úřad vždy k

a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,

b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou
kapacitou dosahuje příslušných limitních hodnot
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu katego-
rie II,

c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených
správních úřadů a dotčených územních samo-
správných celků.

(3) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
podle § 16. Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího
řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný zá-
věr oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.

(4) Pokud bylo předloženo oznámení s náleži-
tostmi podle přílohy č. 4 a příslušný úřad neobdržel
žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu,
může v závěru podle odstavce 3 stanovit, že dokumen-
taci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za
dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na zá-
kladě vyjádření podle předchozí věty ve svém závěru
podle odstavce 3 stanoví, jak je třeba oznámení dopra-
covat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci.

(5) V závěru podle odstavce 3 může příslušný
úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které
se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou tech-
nologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich pro-
vedení prokazatelně účelné a z technických hledisek
možné.

§ 8

Dokumentace

(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí
oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k ozná-
mení podle § 6 odst. 7 a závěru zjišťovacího řízení po-
dle § 7 zpracování dokumentace v písemné podobě
v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným
úřadem a v elektronické podobě. V odůvodněných pří-
padech, zejména z technických a ekonomických dů-
vodů, může příslušný úřad upustit od elektronické po-
doby mapových, obrazových, popřípadě i grafických
příloh dokumentace. Náležitosti dokumentace jsou
uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že do-
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kumentace neobsahuje náležitosti na základě tohoto zá-
kona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu
byla doručena, oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zašle
k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění in-
formace o dokumentaci podle § 16 a na internetu zve-
řejní vždy alespoň textovou část dokumentace. Přísluš-
ný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci
zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní pro-
středí (dále jen „posudek“).

(3) Každý se může vyjádřit k dokumentaci u pří-
slušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po
lhůtě nemusí úřad přihlížet.

(4) Příslušný úřad doručí došlá vyjádření nepro-
dleně po jejich obdržení zpracovateli posudku.

(5) Příslušný úřad může na základě obdržených
vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení
zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne,
kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli
posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k pře-
pracování nebo doplnění.

(6) V případě vrácení dokumentace podle od-
stavce 5 se s doplněnou nebo přepracovanou dokumen-
tací nakládá podle odstavce 2. Příslušný úřad doplně-
nou nebo přepracovanou dokumentaci předá nepro-
dleně zpracovateli posudku. Doplnění dokumentace
může být zasláno k vyjádření dotčeným správním úřa-
dům a dotčeným územním samosprávným celkům
a zveřejněno podle § 16 až současně s posudkem.

§ 9

Posudek

(1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování po-
sudku osobou k tomu oprávněnou podle § 19 (dále jen
„zpracovatel posudku“).

(2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek
na základě dokumentace, popřípadě oznámení a všech
podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku jsou
uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší
než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně
všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku
doručena. Tato lhůta může být v odůvodněných, ze-
jména složitých, případech překročena, nejdéle však
o dalších 30 dnů.

(4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí

podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru
na životní prostředí od jiných odborníků, je povinen
tuto skutečnost v posudku uvést. Ten, kdo se podílel na
zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže
ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.

(5) Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou do-
kumentaci přepracovávat ani ji doplňovat.

(6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady
poskytnout zpracovateli posudku podklady, které byly
použity pro zpracování dokumentace, a další údaje ne-
zbytné pro zpracování posudku, a to do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele po-
sudku.

(7) Zpracovatel posudku zašle posudek přísluš-
nému úřadu v dohodnutém počtu, termínu a formě.
Pokud posudek splňuje náležitosti podle odstavce 2,
zašle jej příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne
jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřa-
dům a dotčeným územním samosprávným celkům.
V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a zajistí zve-
řejnění informace o posudku záměru podle § 16. Pokud
posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, pří-
slušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne
obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo pře-
pracování.

(8) K posudku je každý oprávněn zaslat přísluš-
nému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu
vyjádřit na veřejném projednání podle odstavce 9. K vy-
jádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí pří-
slušný úřad při dalším postupu přihlížet.

(9) Příslušný úřad může upustit od konání veřej-
ného projednání dokumentace a posudku podle § 17,
neobdržel-li žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření
k dokumentaci.

(10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená pí-
semná vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného
projednání a na jejich základě popřípadě upraví návrh
stanoviska. Toto vypořádání předá spolu s návrhem
stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí
lhůty podle odstavce 8.

§ 10

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí

(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace,
popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání
podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stano-
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visko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Ná-
ležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto
zákonu.

(2) Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracov-
ních dnů od jeho vydání oznamovateli, dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům. V téže lhůtě zveřejní stanovisko na internetu
a zajistí jeho zveřejnění podle § 16.

(3) Stanovisko je odborným podkladem pro vy-
dání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů1a). Stanovisko předkládá oznamova-
tel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo
postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je
5 let ode dne jeho vydání. Platnost 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 tech-
nologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje,
pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních
právních předpisů1a).

(4) Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo
opatření podle zvláštních právních předpisů1a) (dále
jen „rozhodnutí“), zveřejní žádost o vydání tohoto
rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při svém
rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez
stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná
k provedení záměru v žádném správním ani jiném ří-
zení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních
předpisů1a). V těchto řízeních a postupech je příslušný
úřad dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodo-
vání bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska.
Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky
týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do
svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody,
pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhod-
nutí musí vždy obsahovat odůvodnění.

(5) V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1
kategorie II a změna záměru podle § 4 odst. 1 nebudou
posuzovány podle tohoto zákona, platí ustanovení od-
stavce 4 obdobně i pro závěr zjišťovacího řízení.

Díl 3
Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

§ 10a
Předmět posuzování vlivů koncepce

na životní prostředí

(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na ži-
votní prostředí (dále jen „posuzování koncepce“) podle
tohoto zákona jsou

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povo-
lení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracová-
vané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství,
myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu,
dopravy, odpadového hospodářství, telekomuni-
kací, cestovního ruchu, územního plánování, re-
gionálního rozvoje a životního prostředí včetně
ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost jejich
posouzení, s ohledem na možný vliv na životní
prostředí, vyplývá ze zvláštního právního před-
pisu, a dále koncepce spolufinancované z pro-
středků fondů Evropských společenství; tyto kon-
cepce podléhají posuzování vždy, pokud je do-
tčené území tvořeno územním obvodem více než
jedné obce,

b) koncepce podle písmena a), u nichž je dotčené
území tvořeno územním obvodem pouze jedné
obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
podle § 10d,

c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d.

(2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona
nejsou

a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany
státu,

b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných
událostí, při kterých dochází k závažnému a bez-
prostřednímu ohrožení životního prostředí,
zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob4e),

c) finanční a rozpočtové koncepce.

§ 10b

Způsob posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí

(1) Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis
a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých
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vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů,
a to pro celé období jejího předpokládaného provádění.

(2) Posuzování koncepce vychází ze stavu život-
ního prostředí v dotčeném území v době podání ozná-
mení o zpracování koncepce (dále jen „oznámení kon-
cepce“), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí nebo
záměrů, které budou uskutečněny před provedením
koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě
jejichž provedení je zamýšleno.

(3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona
mohou být využity údaje z jiného posuzování, pokud
odpovídají údajům podle tohoto zákona.

(4) Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují
opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, k vyloučení, snížení, zmír-
nění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě ke zvý-
šení příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví provedením koncepce, včetně vyhodnocení
předpokládané účinnosti navrhovaných opatření. Je-li
koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování po-
dle tohoto zákona provést pro všechny varianty.

§ 10c

Oznámení koncepce

(1) Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování
koncepce (dále jen „předkladatel“), je povinen předlo-
žit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné
a v elektronické podobě. Náležitosti oznámení kon-
cepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu.

(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti
podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode
dne jeho obdržení kopii tohoto oznámení k vyjádření
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní oznámení
na internetu a zajistí zveřejnění informace o oznámení
podle § 16. Orgán kraje v téže lhůtě zašle kopii ozná-
mení ministerstvu.

(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do
20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zasla-
ným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

§ 10d

Zjišťovací řízení

(1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu
a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní pro-
středí a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení“). U kon-

cepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. b) a c) je cílem
zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce nebo
změna koncepce bude posuzována podle tohoto zá-
kona.

(2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na
podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených
a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zá-
konu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zve-
řejnění oznámení koncepce písemným závěrem zjišťo-
vacího řízení.

(3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle
tohoto zákona, příslušný úřad v závěru zjišťovacího
řízení stanoví

a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na
zpracování v úvahu přicházejících variant kon-
cepce,

b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému
úřadu předán návrh koncepce.

(4) V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad
dále navrhne průběh posuzování koncepce včetně ko-
nání veřejného projednání.

(5) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je pří-
slušný úřad povinen uvést v závěru zjišťovacího řízení
důvody, pro které není posuzování podle tohoto zá-
kona požadováno.

(6) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení
neprodleně předkladateli, dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň
jej zveřejní podle § 16.

§ 10e

Průběh posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí

(1) Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne
obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit osobu
oprávněnou ke zpracování vyhodnocení podle § 19
(dále jen „posuzovatel“) a informovat o tom příslušný
úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na in-
ternetu.

(2) Předkladatel je povinen spolupracovat s posu-
zovatelem při zpracování vyhodnocení, zejména mu
předávat vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu
koncepce.

(3) Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení
je odpovědný posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení
jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
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(4) Posuzovatel je oprávněn požadovat informace
nezbytné pro zpracování vyhodnocení u předkladatele,
příslušného úřadu, dotčených správních úřadů a dotče-
ných územních samosprávných celků a ty jsou povinny
mu informace v potřebném rozsahu poskytnout. Od-
mítnout poskytnutí informace je možné pouze za pod-
mínek stanovených zvláštními právními předpisy4c).

§ 10f

Návrh koncepce

(1) Předkladatel je povinen předat příslušnému
úřadu návrh koncepce v listinné a v elektronické podo-
bě. Nedílnou součástí návrhu koncepce je vyhodnocení
zpracované posuzovatelem.

(2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle
přílohy č. 9, zašle příslušný úřad návrh koncepce do
10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen, k vyjádření
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní návrh
koncepce na internetu a zajistí zveřejnění informace
o návrhu koncepce podle § 16. Pokud vyhodnoce-
ní neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, vrátí jej
příslušný úřad k doplnění.

(3) Předkladatel je povinen zveřejnit informaci
o místě a času konání veřejného projednání návrhu
koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(například v tisku apod.), a to nejméně 10 dnů před
jeho konáním. Současně je povinen o místě a času ko-
nání tohoto veřejného projednání informovat příslušný
úřad.

(4) Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže
být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne před-
ložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Předklada-
tel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání ve-
řejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z to-
hoto veřejného projednání příslušnému úřadu a sou-
časně jej zveřejnit na internetu.

(5) Každý může zaslat své písemné vyjádření k ná-
vrhu koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů
ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.
V téže lhůtě může zaslat předkladatel příslušnému
úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K vyjádře-
ním zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

(6) Na veřejné projednání návrhu koncepce se ne-
vztahuje § 17 odst. 1 až 6.

§ 10g

Stanovisko k návrhu koncepce

(1) Příslušný úřad vydá na základě návrhu kon-
cepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projed-
nání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „stanovis-
ko ke koncepci“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení
zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce.

(2) Příslušný úřad může ve svém stanovisku vy-
jádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska mož-
ných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění, popřípadě
navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledo-
vání vlivů provádění koncepce na životní prostředí a ve-
řejné zdraví.

(3) Příslušný úřad stanovisko ke koncepci nepro-
dleně po jeho vydání zašle předkladateli, dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

(4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být kon-
cepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit
požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke
koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky
a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty
nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán
povinen svůj postup odůvodnit.

(5) Schvalující orgán je povinen zveřejnit schvále-
nou koncepci, odůvodnění podle odstavce 4 a opatření
pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. O tomto
zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat
příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené
územní samosprávné celky.

§ 10h

Sledování a rozbor vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví

(1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a roz-
bor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a ve-
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řejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má
nepředvídané závažné negativní vlivy na životní pro-
středí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí
opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů,
informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní
úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.

(2) Dotčené správní úřady v rámci své působnosti
podle zvláštních právních předpisů2) sledují vlivy
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně kon-
cepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem ne-
předvídané závažné negativní vlivy podle odstavce 1
odvrátit nebo zmírnit jinak.

§ 10i

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace

na životní prostředí

(1) Při posuzování vlivů politiky územního roz-
voje a územně plánovací dokumentace na životní pro-
středí se postupuje podle stavebního zákona4b) a v roz-
sahu podle odstavců 2 až 5; předkladatel je pořizovatel
politiky územního rozvoje a územně plánovací doku-
mentace.

(2) Regulační plán, který stanoví podmínky pro
provedení záměru podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
se posuzuje jako záměr podle dílu 2 tohoto zákona.

(3) Ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány
ve smyslu stavebního zákona při pořizování politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace
stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení
vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných
variant řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní
prostředí neobsahuje náležitosti podle stavebního zá-
kona4d), jsou oprávněny požadovat jeho dopracování.
Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na
základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zá-
konu jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní
prostředí.

(4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní
prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná
podle § 19.

(5) Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení

o schválení politiky územního rozvoje a územně plá-
novací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil pod-
mínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů
na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

§ 10j

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí, pokud je koncepce

zpracovávána ústředním správním úřadem

(1) Posuzování vlivů koncepce na životní pro-
středí, která je zpracovávána ústředním správním úřa-
dem podle zvláštního zákona a jež je předkládána vládě
ke schválení, zajišťuje ministerstvo.

(2) Ústřední správní úřad je povinen zajistit vy-
hodnocení návrhu koncepce posuzovatelem podle
§ 19 a zveřejnit návrh koncepce na internetu, včetně
informace, kdy a kde je možno do něj nahlížet. Ná-
ležitosti posouzení stanoví příloha č. 9.

(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k ná-
vrhu koncepce ministerstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne
zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě minister-
stvo nepřihlíží.

(4) Ministerstvo ve spolupráci s ústředním správ-
ním úřadem vyhodnotí došlá vyjádření a připomínky
z veřejného projednání a na základě jejich vyhodnocení
vydá stanovisko k návrhu koncepce.

(5) Náklady spojené s posuzováním vlivů na ži-
votní prostředí hradí ústřední správní úřad, který kon-
cepci předkládá k posouzení.

(6) Mezistátní posuzování vlivů na životní pro-
středí se přiměřeně řídí § 11 až 14a.

HLAVA II

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE
ČESKÉ REPUBLIKY

§ 11

Předmět posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky

(1) Předmětem posuzování vlivů na životní pro-
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středí přesahujících hranice České republiky (dále jen
„mezistátní posuzování“) je

a) záměr uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1
písm. d) a e) a koncepce podle tohoto zákona, po-
kud dotčené území může zasahovat i mimo území
České republiky,

b) záměr uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1
písm. d) a e) nebo koncepce podle tohoto zákona,
pokud o takové posuzování stát, jehož území
může být zasaženo závažnými vlivy na životní
prostředí (dále jen „dotčený stát“), požádá,

c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na
území jiného státu (dále jen „stát původu“) a které
mohou mít závažný vliv na životní prostředí na
území České republiky.

(2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním po-
suzování ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí.

(3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uve-
deného v příloze č. 1 sloupci B postoupit jeho posuzo-
vání ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o záměr
podle odstavce 1. Dále je povinen postoupit posuzo-
vání koncepce ministerstvu, jestliže zjistí, že jde o kon-
cepci podle odstavce 1.

§ 12

Způsob mezistátního posuzování

(1) Při mezistátním posuzování se postupuje po-
dle hlavy I tohoto zákona, pokud ustanovení hlavy II
tohoto zákona nebo mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána, postup při mezistátním posu-
zování nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při mezi-
státním posuzování může ministerstvo prodloužit až
o 30 dnů, požádá-li o to dotčený stát. Ostatní lhůty
se v takovém případě prodlouží přiměřeně.

(2) Při pochybnostech o tom, zda se mezistátní
posuzování řídí předpisy platnými na území dotčeného
státu nebo předpisy platnými na území státu původu, se
postupuje podle právních předpisů platných na území
státu původu, pokud mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(3) Stát původu a dotčený stát na žádost kterého-
koliv z nich určí, zda bude provedena poprojektová
analýza, a pokud ano, pak v jakém rozsahu, a to s při-
hlédnutím k možnému významnému nepříznivému
vlivu záměru přesahujícímu státní hranice, který byl
předmětem mezistátního posuzování. Jakákoliv popro-
jektová analýza bude zahrnovat především stálé pozo-

rování důsledků provedení záměru a určení jakéhokoliv
nepříznivého vlivu přesahujícího státní hranice. Tato
stálá pozorování a určení vlivu lze provádět za účelem
dosažení těchto cílů:

a) monitorování dodržování podmínek stanovených
v rozhodnutích, popřípadě opatřeních podle
zvláštních právních předpisů1a) a účinnosti zmír-
ňujících opatření,

b) přezkoumávání vlivů záměru a vypořádat se s ne-
jasnostmi vzniklými v průběhu poprojektové ana-
lýzy,

c) ověření předchozích prognóz s cílem využití zís-
kaných poznatků při provádění obdobných zá-
měrů v budoucnosti.

(4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na
základě poprojektové analýzy oprávněné důvody usu-
zovat, že zde existuje významný nepříznivý vliv pře-
sahující státní hranice, nebo pokud byly zjištěny fak-
tory, které by mohly mít za následek takovýto vliv,
bude okamžitě informovat druhý stát. Stát původu
a dotčený stát po dohodě následně stanoví nezbytná
opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu.

§ 13

Mezistátní posuzování záměru
prováděného na území České republiky

(1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o záměr
podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát
o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1
písm. b), zašle do 5 pracovních dnů dotčenému státu
k vyjádření oznámení spolu s údaji o průběhu posuzo-
vání podle tohoto zákona a informacemi o navazujících
rozhodnutích, která mohou být podle zvláštních práv-
ních předpisů1a) přijata.

(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu
k zaslanému oznámení obsahuje požadavek zúčastnit
se mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotče-
ného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na
jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do
5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení oznamovateli
k využití při zpracování dokumentace, která se v pří-
paděmezistátního posuzování vypracovává vždy, a dále
je poskytne zpracovateli posudku.

(3) Ministerstvo do 20 dnů po obdržení doku-
mentace doručí tuto dokumentaci dotčenému státu a na-
bídne mu předběžné projednávání, zejména je-li doku-
mentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opa-
tření na zmírnění závažných vlivů přesahujících státní
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hranice (dále jen „konzultace“). Pokud dotčený stát
projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se konzultace
zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději
však do 5 dnů ode dne stanovení termínu konzultace,
informuje o místě a času konzultace oznamovatele
a jeho prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti
jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Infor-
maci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit po-
dle § 16.

(4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení
vyjádření dotčeného státu k dokumentaci toto vyjád-
ření doručí zpracovateli posudku jako podklad pro
hodnocení záměru.

(5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapra-
cuje do stanoviska nebo v něm uvede důvody neuve-
dení tohoto vyjádření ve svém stanovisku nebo jeho
uvedení jen zčásti.

(6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému
státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále
je povinno mu zaslat žádosti o vydání navazujících roz-
hodnutí podle zvláštních právních předpisů1a) a tato
rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení.
Tyto žádosti a rozhodnutí jsou správní úřady povinny
zaslat ministerstvu na podkladě požadavku uvedeném
ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.

§ 14

Mezistátní posuzování záměru
prováděného mimo území České republiky

(1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru
nebo se jinak dozví o záměru, který bude prováděn na
území státu původu, je povinno do 5 pracovních dnů
po jeho obdržení zveřejnit informaci o takovém ozná-
mení podle § 16 a zašle je dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjád-
ření.

(2) K oznámení podle odstavce 1 je každý opráv-
něn zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů
ode dne zveřejnění informace o tomto oznámení. Mi-
nisterstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením
zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění infor-
mace o oznámení podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí

údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území
České republiky, a to do 30 dnů ode dne obdržení této
žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis5).

(4) Pokud ministerstvo obdrželo dokumentaci
a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu,
zašle tuto dokumentaci k vyjádření dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům
a zveřejní informaci o této dokumentaci podle § 16.

(5) Každý je oprávněn k dokumentaci uvedené
v odstavci 4 zaslat ministerstvu písemné vyjádření do
15 dnů ode dne zveřejnění informace o této dokumen-
taci. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vy-
jádřením a informací, že se případně konzultace zú-
častní, zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci podle odstavce 4.

(6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci
o místě a času veřejného projednání konaného na území
státu původu, zveřejní ji podle § 16.

(7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu pů-
vodu o posouzení záměru a o rozhodnutí státu původu
na podkladě následných řízení, informaci o tomto
závěru, popřípadě o rozhodnutí zveřejní podle § 16
do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

§ 14a

Mezistátní posuzování koncepce
prováděné na území České republiky

(1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o kon-
cepci podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený
stát o mezistátní posuzování požádal podle § 11 odst. 1
písm. b), zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne jeho
obdržení dotčenému státu k vyjádření. Současně minis-
terstvo nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména
pokud je návrh koncepce zpracován ve variantách.

(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu
k zaslanému návrhu koncepce obsahuje požadavek zú-
častnit se mezistátního posuzování, ministerstvo si od
dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního pro-
středí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto
údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení
předkladateli a posuzovateli.

(3) Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zá-
jem, ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo
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předem neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních
dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje
o místě a času konzultace předkladatele a jeho prostřed-
nictvím posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzul-
tace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je minis-
terstvo povinno zveřejnit podle § 16.

(4) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke ko-
nečnému návrhu koncepce zapracuje do stanoviska ke
koncepci nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto
vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. Stanovisko ke
koncepci zašle ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů
ode dne jeho vydání.

(5) Schvalující orgán je povinen zaslat minister-
stvu jedno vyhotovení koncepce do 30 dnů ode dne
jejího schválení spolu s dalšími informacemi podle
§ 10g odst. 5. Ministerstvo je povinno schválenou kon-
cepci a tyto informace do 7 pracovních dnů zaslat do-
tčenému státu.

§ 14b

Mezistátní posuzování koncepce
prováděné mimo území České republiky

(1) Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce,
která bude prováděna na území státu původu a případ-
nou nabídku ke konzultaci od státu původu, je povinno
do 20 dnů od jejího obdržení zveřejnit informaci o ná-
vrhu koncepce podle § 16 a zaslat návrh koncepce do-
tčeným správním úřadům a dotčeným územním samo-
správným celkům k vyjádření.

(2) K návrhu koncepce podle odstavce 1 je každý
oprávněn zaslat ministerstvu písemné vyjádření do
30 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu kon-
cepce. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým
vyjádřením a informací, že se případně konzultace zú-
častní, zašle státu původu do 40 dnů ode dne zveřejnění
informace o návrhu koncepce.

(3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí
údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území
České republiky, a to do 30 dnů ode dne obdržení této
žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis5).

(4) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci
o místě a času veřejného projednání konaného na území
státu původu, zveřejní ji podle § 16.

(5) Ministerstvo zveřejní podle § 16 informaci

o schválení koncepce do 15 dnů ode dne obdržení ta-
kové informace od státu původu. Pokud ministerstvo
obdrží od státu původu schválenou koncepci, zveřejní
ji na internetu do 20 dnů ode dne obdržení.

HLAVA III

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1

Ustanovení společná

§ 15

Předběžné projednání

Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou po-
vinny, pokud je o to oznamovatel nebo předkladatel
požádá ještě před předložením oznámení podle § 6
nebo oznámení podle § 10c, projednat s oznamovatelem
nebo předkladatelem uvažovaný záměr včetně případ-
ných variant řešení záměru nebo koncepci a doporučit
mu předběžné projednání s dalšími dotčenými správ-
ními úřady, dotčenými územními samosprávnými
celky, popřípadě s dalšími subjekty. Příslušný úřad
a dotčené správní úřady jsou povinny na žádost ozna-
movatele nebo předkladatele mu poskytnout informace
o životním prostředí podle zvláštního právního před-
pisu6).

§ 16

Zveřejnění informací o dokumentech
pořízených v průběhu posuzování

a o veřejných projednáních

(1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o

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

b) místě a času konání veřejného projednání podle
tohoto zákona,

c) vrácení dokumentace k přepracování nebo do-
plnění,

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

e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj na-
hlížet,

f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno
do něj nahlížet,
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g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do
něj nahlížet,

h) konzultaci při mezistátním posuzování.

(2) Příslušný úřad dále zajistí zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení, stanoviska a stanoviska ke koncepci.

(3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací
a stanovisek uvedených v odstavcích 1 a 2

a) na úředních deskách dotčených územních samo-
správných celků,

b) na internetu, a

c) nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (například v místním tisku, rozhlase
apod.).

(4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo
k vyvěšení informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2
na úřední desce dotčeného kraje. Dotčené územní
samosprávné celky jsou povinny informace a stanoviska
podle odstavců 1 a 2 neprodleně vyvěsit na své úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom
příslušný úřad.

(5) Z informací a stanovisek zveřejňovaných podle
odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje, které nelze podle
zvláštních právních předpisů5) zveřejňovat.

§ 17

Veřejné projednání

(1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci
o veřejném projednání podle § 16 nejméně 5 dnů před
jeho konáním.

(2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se ve-
řejné projednání konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí
lhůty pro vyjádření k posudku.

(3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projed-
nání v případě neúčasti oznamovatele nebo zpracova-
tele dokumentace nebo posudku.

(4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání
ukončil podle odstavce 3, je povinen stanovit místo
a čas nového veřejného projednání, a to nejdéle do
5 pracovních dnů ode dne ukončení veřejného projed-
nání. Za den konání veřejného projednání se pak pova-
žuje den konání nového veřejného projednání; ostatní
lhůty se přiměřeně prodlužují.

(5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání
zápis obsahující zejména údaje o účasti a závěry z pro-
jednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo
zvukový záznam.

(6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřej-
ného projednání oznamovateli, dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům
a zveřejnit jej na internetu.

(7) Předmětem veřejného projednávání nejsou
skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy5).

§ 18

Náklady spojené s posuzováním vlivů
na životní prostředí

(1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů
na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených
s veřejným projednáním a zveřejňováním, hradí ozna-
movatel. Náklady spojené s posuzováním vlivů kon-
cepce na životní prostředí, s výjimkou nákladů spoje-
ných se zveřejňováním, hradí předkladatel.

(2) Náklady spojené s veřejným projednáním po-
dle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se
zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný
úřad, zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzo-
váním nese ministerstvo. Náklady spojené s překlady
dokumentace, posudku nebo návrhu koncepce a ná-
klady spojené s tlumočením hradí oznamovatel nebo
předkladatel.

(3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování po-
sudku odměna stanovená podle obchodního zákoníku,
kterou mu uhradí příslušný úřad na podkladě smlouvy
uzavřené podle § 9 odst. 1. Příslušný úřad vyúčtuje
částku, která se rovná výši odměny uhrazené zpraco-
vateli posudku, do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vy-
jádření k posudku k úhradě oznamovateli. Oznamova-
tel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému
úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako
součást nákladů posuzování uvedených v odstavci 1.
Pokud vyúčtovanou částku oznamovatel v uvedené
lhůtě nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle § 10
nevydá; v takovém případě může příslušný úřad vydat
stanovisko až po zaplacení vyúčtované částky. Prodlení
z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovate-
lem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 10 odst. 1
a 2.

§ 19

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

(1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení
předkládané podle § 7 odst. 4 a zpracovávat vyhodno-
cení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou drži-
teli autorizace. Právnická osoba nebo fyzická osoba
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oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypraco-
vání těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto
činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem
autorizace. U záměrů uvedených v příloze č. 1 katego-
rii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví
v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace
týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpraco-
vána osobou, která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá
Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Zpracovatel posudku je povinen posoudit do-
kumentaci objektivně a v plném rozsahu. Zpracování
dokumentů uvedených v odstavci 1 je povinen zajistit
držitel autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí podle odstavce 1 věty první.

(3) Podmínkou udělení autorizace je bezúhon-
nost, odborná způsobilost, praxe v oboru v délce nej-
méně 3 let, jakož i plná způsobilost k právním úkonům.

(4) Odborná způsobilost se prokazuje

a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání
alespoň bakalářského studijního programu, a

b) dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobi-
losti.

(5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba,
která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin,
který souvisí s autorizovanou činností podle tohoto zá-
kona. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhon-
nosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu,
jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má
trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že
stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává. Minis-
terstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá po-
dle zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.

(6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na ži-
votní prostředí uděluje a odnímá ministerstvo po do-
hodě s Ministerstvem zdravotnictví.

(7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autori-

zace se v případě, že se nezměnily podmínky, za nichž
byla udělena, prodlužuje o dalších 5 let, pokud o to
držitel autorizace požádá alespoň 6 měsíců před uply-
nutím doby, na kterou byla autorizace udělena.

(8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzic-
kou osobu.

(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě,
pokud závažným způsobem nebo opakovaně poruší
tento zákon, opakovaně neplní povinnosti vyplývající
z rozhodnutí o udělení autorizace nebo dojde-li ke
změně podmínek, za kterých byla autorizace udělena.

(10) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí autorizace
se vydává ve správním řízení podle správního řádu8).
Autorizace pro zpracování dokumentace, posudku,
oznámení předkládaného podle § 7 odst. 4 a vyhodno-
cení vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(11) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

a) uplynutím doby, na kterou byla vydána,

b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,

c) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena,
nebo jejím prohlášením za mrtvou.

(12) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způ-
sobilosti ve výši 3 000 Kč uhradí uchazeč o tuto
zkoušku předem na účet příspěvkové organizace nebo
organizační složky státu, kterou ministerstvo pověřilo
zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Tuto
úplatu uhradí i za opakovanou zkoušku.

(13) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší pod-
mínky odborné způsobilosti, postup při jejich ověřo-
vání a postup při udělování a odnímání autorizace. Mi-
nisterstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem sta-
noví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup
při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví.

(14) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u oso-
by, která je usazena v jiném členském státě Evropské
unie a na území České republiky hodlá dočasně vyko-
návat činnost uvedenou v odstavci 1, pokud prokáže,
že
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a) je státním příslušníkem členského státu Evropské
unie,

b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v od-
stavci 1 podle právních předpisů jiného členského
státu Evropské unie.

(15) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti
uvedené v odstavci 1 vydá ministerstvo rozhodnutí
ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy
úplné doklady o splnění podmínek podle odstavce 14
písm. a) a b).

(16) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle od-
stavce 15, činnost podle odstavce 1 může být vykoná-
vána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po
dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.

Díl 2

Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí

§ 20

Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí vykonávají

a) ministerstvo,

b) orgány kraje.

§ 21

Ministerstvo

a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzo-
vání vlivů na životní prostředí,

b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí,

c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze
č. 1 sloupcích A a u záměrů, jejichž oznamovate-
lem je Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich
změn,

d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy
dotčené území tvoří celé území kraje nebo zasa-
huje na území více krajů nebo na území národního
parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) nebo po-
kud dotčené území tvoří území celého státu,

e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními
předpisy Evropských společenství informace v ob-
lasti posuzování vlivů na životní prostředí,

f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,

g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je
příslušný orgán kraje, pokud si tuto působnost
v jednotlivém případě vyhradilo,

h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných po-
suzování a evidenci všech vydaných závěrů zjišťo-
vacích řízení a stanovisek,

i) uděluje a odnímá autorizaci,

j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku
seznam držitelů autorizace,

k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam
posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam kon-
cepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalen-
dářní rok,

l) vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky
územního rozvoje na životní prostředí a stanovisko
k vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na
životní prostředí.

§ 22

Orgány kraje

Orgány kraje

a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze
č. 1 sloupcích B a jejich změn a záměrů uvedených
v § 4 odst. 1 písm. d) a e),

b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy do-
tčené území zasahuje výlučně do územního ob-
vodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle
§ 21 písm. d),

c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají
jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru
zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k sou-
hrnné evidenci,

d) do konce února každého roku zveřejňují seznam
posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam kon-
cepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalen-
dářní rok,

e) vydávají stanovisko k vyhodnocení vlivů územ-
ního plánu na životní prostředí.

§ 23

Ostatní společná ustanovení

(1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a do-
tčené územní samosprávné celky jsou povinny doku-
menty zpracované v rámci posuzování podle tohoto
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zákona zpřístupnit podle zvláštních právních před-
pisů6).

(2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzo-
vání, příslušný úřad v posuzování nepokračuje a ukončí
jej.

(3) V případě důvodných pochybností o záměru
a o zařazení záměru do příslušné kategorie nebo do
příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zá-
konu, popřípadě o rozsahu dotčeného území je rozho-
dující vyjádření ministerstva, které musí být vydáno
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení podnětu k vy-
jádření ministerstvu.

(4) Ministerstvo si v odůvodněných případech
může vyhradit posuzování záměru nebo koncepce, k je-
jichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo
může v odůvodněných případech po dohodě s orgánem
kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c)
nebo posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na
orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a hospo-
dárnosti posouzení.

(5) Dotčeným správním úřadem při posuzování
vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona je z hle-
diska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví
pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje
a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostat-
ních případech.

(6) Dotčeným správním úřadem při posuzování
vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona z hledis-
ka záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
kategorii I bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II
bodě 3.5 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

(7) Příslušný úřad může upustit od posuzování
záměru v případě, kdy je provedení záměru nutné ke
zmírnění nebo odvrácení důsledků událostí, které zá-
važně a bezprostředně ohrožují životní prostředí,
zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. Povin-
nosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) zde platí ob-
dobně.

(8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady

zpracované při posuzování vlivů na životní prostředí
podle tohoto zákona po dobu 10 let od vydání stano-
viska. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle zvlášt-
ních právních předpisů10).

(9) Místně příslušná jednotka občanského sdru-
žení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž před-
mětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných
podle zvláštních právních předpisů11), (dále jen „občan-
ské sdružení“) nebo obec dotčená záměrem se stává
účastníkem navazujících řízení podle zvláštních práv-
ních předpisů1a), pokud

a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem pí-
semné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo
posudku,

b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10
odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti
do svého stanoviska zahrnul, a

c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení ne-
rozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdru-
žení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.

(10) Občanské sdružení nebo obecně prospěšná
společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana ži-
votního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních
památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly
ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjád-
ření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou
z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení na-
vazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvlášt-
ních právních předpisů1a), postupem podle soudního
řádu správního11a). Odkladný účinek žaloby je vylou-
čen.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a prů-
běh veřejného projednání, zveřejňování informací a sta-
novisek a postupu při zajištění zpracování posudku po-
dle tohoto zákona.

(12) Na území hlavního města Prahy

a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu
kraje, vykonává Magistrát hlavního města Prahy,
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10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon
o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

11a) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.



b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec,
zabezpečuje městská část hlavního města Prahy.

(13) Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje
správní řád8), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(14) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na
území evropsky významných lokalit a oblastí ochrany
ptactva podle zvláštního právního předpisu není tímto
zákonem dotčeno.

Díl 3

Ustanovení přechodná

§ 24

(1) Oprávněná osoba, která získala osvědčení po-
dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláš-
ky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posu-
zování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu

veřejného projednání posudku, se považuje za držitele
autorizace podle § 19.

(2) Posouzení zahájená před účinností tohoto zá-
kona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.

ČÁST DRUHÁ

§ 25 až 27

Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
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Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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Příloha č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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* * *

1. Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
suzování vlivů na životní prostředí), nabyl účinnosti
dnem 1. května 2004.

2. Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
suzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(27. dubna 2006).

3. Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zá-
konů souvisejících s přijetím stavebního zákona a záko-
na o vyvlastnění, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.

4. Zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
suzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(22. srpna 2007).

5. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
1. července 2008.

6. Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném po-
hybu služeb, nabyl účinnosti dnem 28. prosince 2009.

7. Zákon č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
suzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(11. prosince 2009).

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.
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