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� Tzv. infringementová novela (39/2015)
�Přezkoumatelnost negativního ZZŘ

�Závazné stanovisko EIA

�Verifikace

�Ověřování starých stanovisek

�Pravidla pro navazující řízení a soudní přezkum

� Prioritní dopravní záměry (256/2016)
�Speciální pravidla pro 9 dopravních staveb majících 

souhlasné stanovisko podle 244/1992

�Speciální ZS, ano verifikace

�Ne nová EIA ani ověřování

EIA-SEA ´2017



� Fáze EIA, fáze navazujících řízení
�Samostatné, oddělené z hlediska časového i 

kompetenčního

� 1. Proces EIA 
�Prameny

� Zákon 100, správní řád

�Postup
� Zjišťovací řízení (screening, scoping)
� Oznámení, dokumentace, posudek, VP
� Stanovisko EIA

� Odborný podklad pro navazující řízení
� Právní forma – závazné stanovisko (ZS)

EIA-SEA ´2017



� 2. Navazující řízení
� (Správní) řízení o povolení záměru

� Může jich být více (např. ÚŘ a SŘ)
�Prameny

� Stavební zákon/horní zákon apod.
� Zákon 100, správní řád

�Podklady pro rozhodnutí z hlediska EIA
� Stanovisko EIA (ZS)
� Další ZS

� Ověření změn záměru (verifikace)
� Ověřování – pro  stanoviska vydaná do 31. 3. 2015
� Vlivy prioritního dopravního záměru – 9 staveb

� Další podklady
� Oznámení, dokumentace, připomínky, vyjádření

dotčeného státu, výsledky VÚP

EIA-SEA ´2017



� Směrnice 2014/52/EU
�Nová definice „environmental assessment“
�Screening

� Stanovené informace od oznamovatele
� Závěr vždy odůvodněný, lhůta (90 dní)

�EIA dokumentace
� Vychází ze scopingu
� Nástroje k zajištění úplnosti a kvality

�Povolení projektu
� Výsledky a informace musí být patřičně vzaty v úvahu
� Odůvodněný závěr EIA musí být vždy aktuální
� Informace poskytované veřejnosti

�Sankce
� Informace Evropské komisi

� Každých 6 let

EIA-SEA ´2017



� Novela stavebního zákona + novela 100
�Integrovaný model řízení

�„Integrované“ model řízení pro stavební záměry
� Územní řízení + EIA => územní rozhodnutí (ÚR)
� Společné územní a stavební řízení + EIA => společné

povolení (SP)

�Investor bude mít možnost volby
� Integrovaný model nebo klasický postup

�EIA až po zahájení řízení, paralelně

�Jde o navazující řízení, není ale verifikace

�Součinnost stavebního úřadu (SÚ) a příslušného 
úřadu EIA (PÚ)
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� Transpoziční novela
�Transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU)

� Aktuálnost stanoviska v době vydání rozhodnutí
� Výjimky z procesu EIA

� Rozšíření předmětu EIA

�Další změny
� Nová definice navazujícího řízení

� Taxativní výčet řízení
� Podlimitní záměry

� Stanovení kritérií pro podlimitní záměry/změny, které
budou předmětem ZŘ
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� Nové znění přílohy č. 1

� Posudek zveřejňován až současně se stanoviskem
� Zpřísnění u autorizací
� Úpravy u SEA

� I koncepce pro více obcí půjdou jen do ZŘ

� Rámec pro budoucí povolení záměrů

� Konec fyzického rozesílání dokumentů, změna v 
okruhu obesílaných subjektů

� VP fakultativní

� Upravený návrh koncepce
� Lhůta pro vydání stanoviska se počítá od jeho předání

� Při schválení koncepce – prohlášení
� Jak zohledněno stanovisko, vyjádření apod.
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