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1. Rekapitulace (novely z1. Rekapitulace (novely záákona EIA)kona EIA)

1.Novely od roku 2015
1. č.39/2015 Sb. - Infringementová
2. č. 268/2015 Sb.
3. č. 256/2016 Sb. – Prioritní dopravní záměry
4. č.298/2016 Sb.
5. č. 326/2017 Sb. - Transpoziční
6. č. 225/2017 Sb. – „Integrační“

2.Rekodifikace
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2. Aktu2. Aktuáálnlníí potpotřřeby eby úúpravypravy
legislativy legislativy ŽŽPP

- Urychlení přípravy staveb 
- odstranění duplicit v rámci EIA a ZOPK

- zjednodušení procesu

- omezení možnosti obstrukcí

- Zajištění aktuálnosti podkladů
- odstranění prodlevy mezi EIA a realizací



5

3. Koncepce nov3. Koncepce novéé úúpravy legislativy pravy legislativy ŽŽPP

- „Vše“ se vyřeší v rámci jednoho procesu (EIA)
- inspirace na Slovensku (ale i Polsko a další)

- výsledkem bude jedno Závazné stanovisko, jako podklad 
pro povolení dle Stavebního zákona

- Základní východiska
- po novelách EIA došlo k velkému zpodrobnění EIA

- „nově“ zavedené H67

- u řady opakovaných EIA na podrobné dokumentace byla 
samotná EIA podkladem pro řízení dle ZOPK

- zatím jen zkušebně ZOPK
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4. Projedn4. Projednáánníí a aktua aktuáálnlníí stavstav

- Návrh legislativní úpravy zk.č.416/2009 Sb. 
- po důkladné analýze ZOPK a dalších složkových zákonů

- snaha o jednoduchost, srozumitelnost

- dodržení souladu s požadavky směrnic EU

- Připomínkové řízení
- nedošlo k jednoznačnému odmítnutí

- Kraje - 12/5; celkově 40/13/9

- Výsledkem „kompromisní znění“ po spolupráci s MŽP
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Výsledek po projednVýsledek po projednáánníí s Ms MŽŽPP

- Původní návrh MD
- jedno Závazné stanovisko EIA

- Kontra návrh M ŽP
- jedno Závazné stanovisko EIA

- jednotné povolení k zásahu do přírody a krajiny

- Aktuální návrh po projednání na LRV
- jedno Závazné stanovisko EIA

- podkladem jednotné stanovisko k zásahu do přírody 
a krajiny
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5. Shrnut5. Shrnutíí a za záávvěěrr

- čeká nás pravděpodobně ještě před rekodifikací
podstatná změna

- EIA musí problémy řešit a ne pouze na ně ukázat …

- EIA musí být základní kritérium pr ůchodnosti a pokud 
je stanovisko EIA souhlasné, tak by se nemělo nic 
zásadního řešit v následující přípravě…

- „Konečně ta EIA k něčemu bude …“
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