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DvDvěě dekdekáády dy ččeskeskéé
environmentenvironmentáálnlníí legislativy a legislativy a 

EIA/SEA anebEIA/SEA aneb
KdyKdyžž je dnes je dnes ččlovlověěku dvacetku dvacet



Tell Me WhyTell Me Why

�� Impact assessment Impact assessment 
�� EIA/SEAEIA/SEA
�� RIA, HIA, SIA, CIARIA, HIA, SIA, CIA

��ProPročč EIA/SEAEIA/SEA
�� PrevencePrevence
�� ČČinnosti se innosti se zzáávavažžnými vlivy nými vlivy na na ŽŽPP

�� Informace o vlivech na Informace o vlivech na ŽŽP jeP ješšttěě ppřřed schved schváálenleníím m 
koncepce/povolenkoncepce/povoleníím zm záámměěruru

�� MitigaMitigaččnníí opatopatřřeneníí
�� KonzultaceKonzultace

�� VeVeřřejnost odbornejnost odbornáá i laicki laickáá
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The Birth of a LegendThe Birth of a Legend

�� USAUSA
�� 1969 1969 –– zzáákon NEPAkon NEPA

�� E(H)S, EUE(H)S, EU
�� Legislativa Legislativa 

�� 1985 1985 –– EIA smEIA směěrnice (85/337/EHS), dnes 2011/92/EUrnice (85/337/EHS), dnes 2011/92/EU
�� 1992 1992 –– smsměěrnice o stanovirnice o stanoviššttíích (92/43/EHS)ch (92/43/EHS)
�� 2001 2001 –– SEA smSEA směěrnice (2001/42/ES)rnice (2001/42/ES)

�� RozhodovacRozhodovacíí ččinnost Soudninnost Soudníího dvora EUho dvora EU
�� MezinMezináárodnrodníí prpráávovo

�� StockholmskStockholmskáá deklarace (1972)deklarace (1972)
�� Definice udrDefinice udržžitelnitelnéého rozvoje (1987)ho rozvoje (1987)
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Oldies But GoldiesOldies But Goldies

SEA/EIASEA/EIA

�� 1989 1989 –– nnáávrh zvrh záásad sad 
zzáákona o kona o ŽŽPP

�� 1992 1992 –– 17/1992 + 17/1992 + 
244/1992244/1992

�� EIA nenEIA neníí sousouččááststíí
povolovacpovolovacíího ho řříízenzeníí, nen, neníí
sprspráávnvníím m řříízenzeníímm

�� ŘŘeeššil zil záámměěry (do r. 2001) i ry (do r. 2001) i 
koncepce (do r. 2004)koncepce (do r. 2004)

�� PPřřííslusluššným ným úúřřadem Madem MŽŽP a P a 
OOÚÚ/K/KÚÚ

OstatnOstatn íí

�� ÚÚstava a Listinastava a Listina

�� NovNovéé instituce instituce 
�� MMŽŽP, P, ČČIIŽŽP, SFP, SFŽŽPP

�� Zcela novZcela nováá legislativalegislativa
�� ZZáákon o kon o ŽŽPP

�� Odpady, ochrana ovzduOdpady, ochrana ovzdušíší, , 
ochrana pochrana přříírody a krajinyrody a krajiny

�� MezinMezináárodnrodníí úúmluvymluvy
�� Espoo Espoo (1991/2001)(1991/2001)

�� Aarhus Aarhus (1998/2004)(1998/2004)
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Smells Like Teen SpiritSmells Like Teen Spirit

SEA/EIASEA/EIA

�� 2001 2001 –– nový znový záákon o EIAkon o EIA
�� DoplnDoplněěno Zno ZŘŘ

�� Koncepce zachovKoncepce zachováánana
�� EIA je objektivnEIA je objektivníím m 

odborným podkladem pro odborným podkladem pro 
povolovacpovolovacíí řříízenzeníí

�� 2004 2004 –– vlovložženeníí SEA do SEA do 
zzáákona 100kona 100
�� RozRozšíšířřeneníí SEA i na krajskSEA i na krajskéé

a ma míístnstníí koncepcekoncepce

OstatnOstatn íí

�� Harmonizace s prHarmonizace s práávem vem 
EUEU
�� Odpady, ochrana ovzduOdpady, ochrana ovzdušíší, , 

ochrana vodochrana vod

�� Ochrana pOchrana přříírody a krajinyrody a krajiny
�� NATURA 2000NATURA 2000

�� IntegrovanIntegrovanáá prevenceprevence
�� IntegrovanIntegrovanéé povolenpovoleníí

�� Nový stavebnNový stavebníí zzáákonkon
�� NNáástroje stroje ÚÚPP

�� PoprvPoprvéé propojenpropojeníí EIA a EIA a ÚÚŘŘ
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Under PressureUnder Pressure

�� ŘŘíízenzeníí vedenvedenáá proti proti ČČRR
�� 20052005--66

�� ChybChyběějjííccíí pravidla pro menpravidla pro menšíší zzáámměěry (kumulace a synergie) ry (kumulace a synergie) 
�� ZavedenZavedeníí pravidel pro podlimitnpravidel pro podlimitníí zzáámměěryry

�� 20062006--1212
�� NedostateNedostateččný pný přříístup dotstup dotččenenéé veveřřejnosti k prejnosti k práávnvníí ochranochraněě
�� Rozsudek SoudnRozsudek Soudníího dvora EU (ho dvora EU (ččerven 2010)erven 2010)
�� Novela EIA (2009)Novela EIA (2009)

�� ZaloZaložženeníí žžalobnalobníí legitimace i bez plegitimace i bez přředchozedchozíí úúččasti v asti v řříízenzeníí
�� VylouVylouččeneníí odkladnodkladnéého ho úúččinkuinku

�� Novela EIA (2012)Novela EIA (2012)
�� Nový reNový režžim se vztahuje i na EIA zapoim se vztahuje i na EIA započčatatéé ppřřed r. 2009ed r. 2009
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TrezorTrezor

�� Duben 2013Duben 2013
�� PoPožžadavky EIA smadavky EIA směěrnice musrnice musíí být upravena i pro být upravena i pro řříízenzeníí podle podle 

stavebnstavebníího zho záákonakona
�� PovolenPovoleníím ve smyslu smm ve smyslu směěrnice je arnice je ažž stavebnstavebníí povolenpovoleníí
�� V povolovacV povolovacíích ch řříízenzeníích se mch se můžůže ze záámměěr výraznr výrazněě mměěnit, ale EIA unit, ale EIA užž se se 

neprovneprovááddíí
�� Novela stavebnNovela stavebníího zho záákona umokona umožňžňuje obejuje obejíít pot požžadavky smadavky směěrnicernice
�� PovolovacPovolovacíí úúřřady musady musíí mmíít k dispozici vt k dispozici vššechny informace z EIAechny informace z EIA
�� V povolovacV povolovacíím m řříízenzeníí se nemse nemůžůže e úúččastnit veastnit veřřejnost dotejnost dotččenenéého stho stáátutu

�� DotDotččenenáá veveřřejnostejnost
�� Jde o Jde o šširiršíší pojem nepojem nežž úúččastnastnííci, chybci, chybíí fyzickfyzickéé osobyosoby
�� NNěěkterkteréé osoby tak nemajosoby tak nemajíí ppřříístup k informacstup k informacíím ani mom ani možžnost se vyjnost se vyjááddřřitit

�� PPřříístup k prstup k práávnvníí ochranochraněě
�� NenNeníí momožžnost napadat znost napadat záávvěěr Zr ZŘŘ o neprovedeno neprovedeníí EIAEIA
�� NGO by zNGO by záásadnsadněě mměěly mly míít neomezenou mot neomezenou možžnost napadat povolujnost napadat povolujííccíí

rozhodnutrozhodnutíí
�� VylouVylouččeneníí odkladnodkladnéého ho úúččinku je v rozporu se sminku je v rozporu se směěrnicrnicíí
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Another Brick in the WallAnother Brick in the Wall

�� ÚÚstavnstavníí zzáákladyklady
�� ÚÚstava, Listinastava, Listina

�� Organizace ochrany Organizace ochrany ŽŽPP
�� KompetenKompetenččnníí zzáákon, kon, 
ČČIIŽŽP, SFP, SFŽŽP, obce, krajeP, obce, kraje

�� OdpovOdpověědnost v oblasti dnost v oblasti 
ochrany ochrany ŽŽPP

�� TrestnTrestníí zzáákon, pkon, přřestupky estupky 
a spra spráávnvníí deliktydelikty

�� OdpovOdpověědnost za dnost za 
ekologickou ekologickou úújmujmu

�� HorizontHorizontáálnlníí nnáástroje stroje 
�� EIA/SEAEIA/SEA , stavebn, stavebníí

zzáákon, IPPC, prkon, IPPC, práávo na vo na 
informaceinformace

�� Ochrana sloOchrana složžek ek ŽŽP a P a 
ekosystekosystéémmůů

�� OvzduOvzdušíší, voda, ZPF, , voda, ZPF, 
ppřřííroda a krajina, roda a krajina, 
lesy, veterinlesy, veterináárnrníí ppééčče, e, 
rostlinolrostlinoléékakařřskskáá ppééččee

�� Ochrana klimatuOchrana klimatu

�� Ochrana pOchrana přřed zdroji ed zdroji 
ohroohrožženeníí ŽŽPP

�� Odpady, obaly, Odpady, obaly, 
chemickchemickéé lláátky, tky, 
zzáávavažžnnéé havhaváárie, rie, 
atomový zatomový záákon, kon, 
naklnaklááddáánníí s GMOs GMO
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DDĚĚKUJI ZA KUJI ZA 
POZORNOST!POZORNOST!


