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§3 - Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí … dotčenou veřejností …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

§6 - Oznámení

Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným
v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr
podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 5 věty první, zajistí
příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o oznámení
podle §16 a na internetu vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení.

§7 - Zjišťovací řízení

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení podle §16.

O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy
žaloba došla soudu.

§8 - Dokumentace

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky se
mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci.

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42521
https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42524
https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42525
https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42546
https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42526


www.novyepis.cz 25.05.2023

2

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 přepracování
nebo doplnění.

§9 - Posudek

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, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů.

Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku podklady, které
byly použity pro zpracování dokumentace, a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, a to
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele posudku.

Pokud posudek splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10
pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům.

Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, příslušný úřad jej vrátí do 10
pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mohou zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o něm,

Toto vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po
uplynutí lhůty podle odstavce 8.

§9a - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného
projednání podle §17 a vyjádření k nim uplatněných závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko") ve lhůtě do 30 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost
oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně,
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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.

§9b - Navazující řízení

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který
navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

§9c - Navazující řízení

Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle §9b odst. 1 na
úřední desce,

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 …

§9d - Navazující řízení

O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů
poté, kdy žaloba došla soudu.

§10c - Oznámení koncepce

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.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do
20 dnů ode dne jeho zveřejnění.
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§10d - Zjišťovací řízení

Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a
podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů
ode dne zveřejnění oznámení koncepce písemným závěrem zjišťovacího řízení.

§10e - Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

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 internetu.

§10f - Návrh koncepce

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.

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.

Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode
dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Předkladatel je povinen nejpozději do 5
dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného
projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu nejpozději
do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.

§10g - Stanovisko k návrhu koncepce

Příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného
projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví (dále jen "stanovisko ke koncepci") ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z
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veřejného projednání návrhu koncepce.

O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.

§10j - Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, pokud
je koncepce zpracovávána ústředním správním úřadem

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce ministerstvu ve lhůtě 30 dnů
ode dne zveřejnění.

§12 - Způsob mezistátního posuzování

Lhůty pro vyjádření při mezistátním posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů,
požádá-li o to dotčený stát.

§13 - Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky

Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení oznamovateli k
využití při zpracování dokumentace, která se v případě mezistátního posuzování vypracovává
vždy, a dále je poskytne zpracovateli posudku.

Ministerstvo do 20 dnů po obdržení dokumentace doručí tuto dokumentaci dotčenému
státu a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve
variantách, včetně sdělení opatření na zmírnění závažných vlivů přesahujících státní 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.

Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného státu k dokumentaci
toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako podklad pro hodnocení záměru.

Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání.
Dále je povinno mu zaslat informace podle §9b odst. 1 a §9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle
§9a odst. 3, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení.
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§14 - Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

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 oznámení podle §16 a zašle je dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům k vyjádření.

Veřejnost je oprávněna zaslat ministerstvu písemné vyjádření k oznámení do 15 dnů ode
dne zveřejnění informace o tomto oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým
vyjádřením zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle
odstavce 1.

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 předpis.

Veřejnost je oprávněna k dokumentaci uvedené v odstavci 4 zaslat ministerstvu písemné
vyjádření do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o této dokumentaci. Ministerstvo všechna
vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle
státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci podle odstavce 4.

Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu 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

Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci 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.

Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a
posuzovateli.

Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne stanovení
termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace předkladatele a jeho prostřednictvím
posuzovatele.

Stanovisko ke koncepci zašle ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů ode dne jeho
vydání.
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Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno vyhotovení koncepce do 30 dnů ode
dne jejího schválení spolu s dalšími informacemi podle §10g odst. 5. Ministerstvo je povinno
schválenou koncepci a tyto informace do 7 pracovních dnů zaslat dotčenému státu.

§14b - Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce, která bude prováděna na území státu původu a
případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, je povinno do 20 dnů od jejího obdržení
zveřejnit informaci o návrhu koncepce podle §16 a zaslat návrh koncepce dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.

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

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 předpis.

Ministerstvo zveřejní podle §16 informaci o schválení koncepce do 15 dnů ode dne obdržení
takové informace od státu původu. Pokud ministerstvo obdrží od státu původu schválenou
koncepci, zveřejní ji na internetu do 20 dnů ode dne obdržení.

§16 - Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o
veřejných  projednáních

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.

§17 - Veřejné projednání

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

Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání konalo nejpozději 5 dnů po
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uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

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 projednání.
 

§18 - Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí

Příslušný úřad vyúčtuje částku, která se rovná výši odměny uhrazené zpracovateli posudku,
do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku k úhradě oznamovateli. Oznamovatel je
povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení
vyúčtování jako součást nákladů posuzování uvedených v odstavci 1.

§19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

Podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost, praxe v oboru v délce
nejméně 3 let, jakož i plná způsobilost k právním úkonům.

Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhonnosti, 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.

Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizace 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 uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena.

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).

§21 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo … do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich
zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42548
https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42549
https://www.novyepis.cz/clanek/6226#paragraphsGroup42552
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§22 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Orgány kraje … do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich
zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,

§23 - Ostatní společná ustanovení

V případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné kategorie nebo do
příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území
je rozhodující vyjádření ministerstva, které musí být vydáno nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení podnětu k vyjádření ministerstvu.

Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při posuzování vlivů na životní prostředí
podle tohoto zákona po dobu 10 let od vydání stanoviska.

§23a - Ostatní společná ustanovení

Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Platnost závazného
stanoviska podle věty první je 5 let.EPIS
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