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1.
V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a
32011L0092 čl. 1 odst. 2
doplňují se písmena g) až j), která včetně poznámky pod čarou č.
písm. c), d) a
1a) znějí:
e)
„g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které povoluje
umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto
zákona,
h) veřejností jedna nebo více osob,
i) dotčenou veřejností
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v
navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana
1

c) "povolením" rozhodnutí příslušného orgánu
nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k
uskutečnění záměru;
d) "veřejností" jedna nebo více fyzických nebo
právnických osob a jejich sdružení, organizace
nebo skupiny v souladu s vnitrostátními
právními předpisy nebo zvyklostmi;
e) "dotčenou veřejností" veřejnost, která je nebo
by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními
týkajícími se životního prostředí podle čl. 2
odst. 2, nebo která má na těchto řízeních určitý
zájem. Pro účely této definice se předpokládá,
že nevládní organizace podporující ochranu

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností
není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň
3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle
§ 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst.
6, nebo pokud jde o právnickou osobu, kterou podporuje svými
podpisy nejméně 200 osob,

životního prostředí a splňující požadavky
vnitrostátních právních předpisů mají na
rozhodování ve věcech životního prostředí
zájem;

j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200
osob.
——————
1a)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), 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.“.

Body 2
a3

Bod 4

2.
V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova „kategorii I,“ vkládají
32011L0092 příloha II,
slova „které by mohly mít významný negativní vliv na životní
bod 13. a)
prostředí, zejména“.
3.
V § 4 odst. 1 písm. c) se za slova „je-li uvedena, nebo“
vkládají slova „které by mohly mít významný negativní vliv na
životní prostředí, zejména“.

13. a) Jakákoliv změna nebo rozšíření záměrů
uvedených v příloze I nebo v této příloze, které
jsou již povoleny, uskutečněny nebo jsou právě
uskutečňovány, které by mohly mít závažný
negativní vliv na životní prostředí (změna nebo
rozšíření neobsažené v příloze I);

4.
V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a
32011L0092 čl. 2 odst. 2
doplňuje se písmeno f), které zní:

Posuzování vlivů na životní prostředí může být
zahrnuto do povolovacích řízení již existujících
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„f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska
příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 4 mohly mít
významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.“

Bod 5

5.

V § 6 odst. 7 zní:

„(7) 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. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nepřihlíží.“.
Bod 6

6.

§ 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7

v členských státech, nebo pokud taková řízení
neexistují, do jiných řízení nebo do řízení, která
mají být zavedena pro dosažení souladu s cíli
této směrnice.
čl. 8

Výsledky jednání a informace shromážděné
podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v
povolovacím řízení.

32011L0092 čl. 1 odst. 2

d) "veřejností" jedna nebo více fyzických nebo
právnických osob a jejich sdružení, organizace
nebo skupiny v souladu s vnitrostátními
právními předpisy nebo zvyklostmi;

32011L0092 čl. 4

Článek 4

písm. d)

1. S výhradou čl. 2 odst. 4 podléhají záměry
uvedené v příloze I posouzení v souladu s
články 5 až 10.

Zjišťovací řízení
(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů
uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) je upřesnění informací, které je
vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na
a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,

2. S výhradou čl. 2 odst. 4 určí členské státy pro
záměry uvedené v příloze II, zda záměr podléhá
posouzení v souladu s články 5 až 10. Členské
státy provedou toto určení na základě:
a) přezkoumání každého jednotlivého případu;

b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být
provedením záměru ovlivněny,
c) současný stav poznatků a metody posuzování.
(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm.
b) až f) je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho
změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda
3

nebo
b) prahových hodnot nebo kritérií stanovených
členským státem.
Členské státy se mohou rozhodnout používat
oba postupy uvedené v písmenech a) a b).
3. Při přezkoumávání každého jednotlivého

záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a
zda bude posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového
posouzení zjištění, že záměr má být posuzován podle tohoto
zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle
odstavce 1.
(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a
provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné
vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k
a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou
dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v
příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 60
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16.
Odůvodněný písemný závěr zašle příslušný úřad oznamovateli a
zveřejní jej podle § 16.
(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle
odstavce 2 má být posuzován podle tohoto zákona, vydá o tom
usnesení, které je prvním úkonem v řízení. Příslušný úřad vyhotoví
odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru
v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4 a B.I.6 přílohy č. 3 k tomuto zákonu
a úvahy, kterými se řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze
č. 2 k tomuto zákonu. Usnesení se pouze poznamenává do spisu.
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případu nebo při stanovení kritérií nebo
prahových hodnot podle odstavce 2 jsou brána v
úvahu odpovídající kritéria výběru uvedená v
příloze III.
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá
příslušnými orgány podle odstavce 2 byla
zpřístupněna veřejnosti.
čl. 11 odst. 1
až 4

Článek 11
1. Členské státy zajistí, aby v souladu s
příslušnými předpisy vnitrostátního práva
příslušníci dotčené veřejnosti, kteří:
a) mají dostatečný zájem; nebo
b) namítají porušování práva v případech, kdy to
správní řád členského státu požaduje jako
podmínku,
měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem
nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem
zřízeným zákonem a mohli tak napadat hmotnou
nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí,
aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením
o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici.
2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být
rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny.
3. Co představuje dostatečný zájem a
porušování práva, určí členské státy v souladu s
cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký
přístup k právní ochraně. Za tímto účelem je
zájem jakékoli nevládní organizace, která
splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2,

(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho
změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom
rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se
uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4 a
B.I.6 přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se příslušný
úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto
zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle § 16 a doručuje
veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená
veřejnost v odvolání.
(7) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle
přílohy č. 4 k tomuto zákonu a příslušný úřad neobdržel žádné
odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v odůvodněném
písemném závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci není
třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci.
V opačném případě příslušný úřad na základě vyjádření podle věty
první v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení stanoví
rozsah dopracování oznámení tak, aby mohlo nahradit
dokumentaci.
(8) V odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení
může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru,
které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z
technických hledisek možné.
(9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 je
oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti
rozhodnutí příslušného úřadu vydanému ve zjišťovacím řízení, že
záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona.
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pokládán pro účely odst. 1 písm. a) tohoto
článku za dostatečný. Pro účely odst. 1 písm. b)
tohoto článku se předpokládá, že tyto
organizace mají práva, která mohou být
porušována.
4. Ustanovení tohoto článku nevylučují
možnost předběžného přezkoumání správním
orgánem a neovlivní požadavek, aby tam, kde to
vyžaduje vnitrostátní právo, byly před předáním
věci k soudnímu přezkumu vyčerpány postupy
správního přezkumu.
Každé takové řízení musí být spravedlivé,
nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně
nákladné.

Ustanovení § 66 odst. 6 soudního řádu správního se nepoužije.
(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím
řízení rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu.
Dokud není vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o žalobě, nelze
vydat ani vykonat rozhodnutí v řízeních, ve kterých se vydává
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje
umístění nebo provedení záměru.“.
Bod 7

V § 8 odst. 3 zní:
„(3) 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. K vyjádřením zaslaným po
lhůtě úřad nepřihlíží.“.

Bod 8

7.

V § 9 odst. 8 zní:

„(8) 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, popřípadě se k němu vyjádřit na
veřejném projednání podle § 17. K vyjádřením zaslaným po
uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu nepřihlíží.“.
Bod 9

„§ 9a
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě
oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k
6

32011L0092 čl. 1 odst. 2

d) "veřejností" jedna nebo více fyzických nebo
právnických osob a jejich sdružení, organizace
nebo skupiny v souladu s vnitrostátními
právními předpisy nebo zvyklostmi;

32011L0092 čl. 1 odst. 2

d) "veřejností" jedna nebo více fyzických nebo
právnických osob a jejich sdružení, organizace
nebo skupiny v souladu s vnitrostátními
právními předpisy nebo zvyklostmi;

32011L0092 čl. 2 odst. 2

Posuzování vlivů na životní prostředí může být
zahrnuto do povolovacích řízení již existujících
v členských státech, nebo pokud taková řízení
neexistují, do jiných řízení nebo do řízení, která
mají být zavedena pro dosažení souladu s cíli
této směrnice.

písm. d)

písm. d)

nim uplatněných závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny
v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a
zajistí jeho zveřejnění podle § 16.
(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle
zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v
žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení podle těchto
předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost
stanoviska 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 technologií využitelných v záměru.
Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení
podle zvláštních právních předpisů1a).
(4) 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. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení
řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem příslušným
k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné
závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by
mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména
ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho
technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou
předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f) tohoto zákona.
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čl. 8

čl. 5

Výsledky jednání a informace shromážděné
podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v
povolovacím řízení.
Článek 5
1. V případě záměrů, které podle článku 4
podléhají posouzení vlivů na životní prostředí v
souladu s tímto článkem a s články 6 až 10,
přijmou členské státy nezbytná opatření k
zajištění, aby oznamovatel poskytl ve vhodné
formě informace upřesněné v příloze IV, pokud:
a) členské státy považují tyto informace za
důležité v dané fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům konkrétního
záměru nebo určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by mohly být
zasaženy;
b) členské státy považují za odůvodněné
požadovat po oznamovateli, aby tyto informace
shromáždil, mimo jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k
zajištění toho, aby příslušný orgán vyjádřil své
stanovisko k informacím, které mají být
poskytnuty oznamovatelem v souladu s
odstavcem 1, pokud o to oznamovatel požádá
ještě před předložením žádosti o povolení.
Příslušný orgán před vyjádřením svého
stanoviska projedná záměr s oznamovatelem a
orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1. Skutečnost, že
orgán vyjádřil stanovisko podle tohoto odstavce,

Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný
úřad závazné stanovisko nevydá a tuto skutečnost sdělí
oznamovateli a správnímu orgánu příslušnému k vedení
navazujícího řízení. Nesouhlasné závazné stanovisko může
příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty
první nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není
úplný.

mu nebrání, aby později vyžadoval
oznamovatele předložení dalších informací.

od

Členské státy mohou požadovat, aby příslušné
orgány vyjádřily své stanovisko bez ohledu na
to, zda to žádá oznamovatel.
3. Informace, které má oznamovatel poskytnout
v souladu s odstavcem 1, musí zahrnovat
alespoň:

(5) Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn
záměru vždy, pokud je navazujícím řízením územní řízení, stavební
řízení, a dále také v případě, že navazujícím řízením je řízení o
změně stavby před jejím dokončením.

a) popis záměru obsahující informace o jeho
umístění, povaze a rozsahu;
b) popis zamýšlených opatření k vyloučení a
omezení významných škodlivých vlivů a je-li to
možné i k jejich nápravě;
c) údaje nezbytné k určení a posouzení hlavních
vlivů, které by záměr mohl mít na životní
prostředí;
d) nástin hlavních alternativních řešení, o
kterých oznamovatel uvažoval, a uvedení
hlavních důvodů, kterými se řídil jeho výběr, s
přihlédnutím k vlivům na životní prostředí;
e) všeobecně srozumitelné shrnutí informací
uvedených v písmenech a) až d).
4. Členské státy, je-li to nezbytné, zajistí, aby
orgány vlastnící příslušné informace, zejména
ve vztahu k článku 3, poskytly tyto informace
oznamovateli.

Bod 9

32011L0092 čl. 6 odst. 2 a Článek 6

Navazující řízení

3

8

§

§ 9b
(1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení
zveřejňuje postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením
o zahájení řízení
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený
podle tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování vlivů
na životní prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu
s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro
navazující řízení,
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být
v navazujícím řízení vydáno,
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v
průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16,
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c
odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí
především informace o místě a čase konání případného veřejného
ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti
k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty,
informace o tom zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost
nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a
informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího
řízení podle § 9c odst. 3 a 4.
Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední
desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace
musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.
(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení
v součinnosti s dotčenými orgány poskytne na žádost žadatele o
9

2. Následující informace musí být sděleny
veřejnosti v počátečním stádiu rozhodovacích
řízení pro oblast životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je možné tyto
informace rozumně poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného oznámení, nebo
jinými vhodnými prostředky jako například
elektronickými médii, jsou-li k dispozici:
a) žádost o povolení;
b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení
vlivů na životní prostředí, a případně také
skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7;
c) údaje o příslušných orgánech odpovědných
za vydávání rozhodnutí, o orgánech, od kterých
je možné obdržet příslušné informace, a o
orgánech, na které se lze obracet s
připomínkami či dotazy, a také údaje o lhůtách
pro podávání připomínek či dotazů;
d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh
rozhodnutí, je-li k dispozici;
e) údaj o dostupnosti informací shromážděných
podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem
budou příslušné informace zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti veřejnosti
stanovené podle odstavce 5 tohoto článku.
3. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti
byly v přiměřených lhůtách zpřístupněny tyto
informace:
a) veškeré informace shromážděné podle

vydání rozhodnutí v navazujícím řízení kdykoliv před jeho
zahájením předběžnou informaci o požadavcích na údaje a
podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí.
Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

článku 5;
b) v souladu s vnitrostátními právními předpisy
hlavní zprávy a doporučení adresované
příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy
je dotčená veřejnost informována v souladu s
odstavcem 2 tohoto článku;

(3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým
počtem účastníků podle správního řádu.

c) v souladu s ustanoveními směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze
dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k
informacím o životním prostředí [6] informace
neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které jsou
významné pro rozhodnutí podle článku 8 této
směrnice a které jsou dostupné až po
informování dotčené veřejnosti podle odstavce 2
tohoto článku.

(4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení
zajistí v průběhu řízení zpřístupnění
a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla
vydána pro účely navazujícího řízení,
b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní
orgán za účelné.
(5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím
řízení, pokud jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z
dokumentace, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti,
vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13,
sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4 a výsledků veřejného
ústního jednání, bylo-li konáno.

čl. 8

Článek 8
Výsledky jednání a informace shromážděné
podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v
povolovacím řízení.
čl. 9 odst. 1

Článek 9
1. Pokud bylo povolení vydáno nebo zamítnuto,
příslušný orgán nebo orgány o tom vhodným
postupem uvědomí veřejnost a zpřístupní jí tyto
informace:
a) obsah rozhodnutí a všechny podmínky k
němu připojené;
b) po posouzení názorů a obav vyjádřených
dotčenou veřejností, hlavní důvody a úvahy, na
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kterých je rozhodnutí založeno,
informací o procesu účasti veřejnosti;

včetně

c) popis případných hlavních opatření k
vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání
významných nepříznivých vlivů.

Bod 9

§ 9c

čl. 5 odst. 2

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k
zajištění toho, aby příslušný orgán vyjádřil své
stanovisko k informacím, které mají být
poskytnuty oznamovatelem v souladu s
odstavcem 1, pokud o to oznamovatel požádá
ještě před předložením žádosti o povolení.
Příslušný orgán před vyjádřením svého
stanoviska projedná záměr s oznamovatelem a
orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1. Skutečnost, že
orgán vyjádřil stanovisko podle tohoto odstavce,
mu nebrání, aby později vyžadoval od
oznamovatele předložení dalších informací.

32011L0092 čl. 6 odst. 4

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a
účinné možnosti účastnit se rozhodovacích
řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a musí mít za tím účelem právo vyjádřit
své připomínky a stanoviska příslušnému
orgánu nebo orgánům v době, kdy jsou všechny
možnosti ještě otevřené, tedy před učiněním
rozhodnutí o žádosti o povolení.

až 6

(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat
připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů
od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce,
nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný
k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.
(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i
vypořádání připomínek veřejnosti.
(3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí
správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů
11

5. Podrobné podmínky informování veřejnosti
(například formou vývěsek v určité oblasti nebo
oznámeními v místním tisku) a konzultací s
dotčenou veřejností (například písemným
vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví

ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává
se účastníkem navazujícího řízení též

členské státy.
6. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené
lhůty tak, aby bylo dost času na informování
veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dost
času na přípravu a účinnou účast na
rozhodování ve věcech životního prostředí
podle ustanovení tohoto článku.

a) obec dotčená záměrem, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím
řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním
stupni.

čl. 7 odst. 5

(5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží
dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3
nebo v odvolání podle odstavce 4.

čl. 8

5. Podrobné podmínky provádění tohoto článku
mohou stanovit dotčené členské státy, přičemž
tyto podmínky musí umožňovat dotčené
veřejnosti na území zasaženého členského státu
účinně se účastnit rozhodovacích řízení ve
věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2
týkajících se daného záměru.
Článek 8
Výsledky jednání a informace shromážděné
podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v
povolovacím řízení.

čl. 9 odst. 1

Článek 9
1. Pokud bylo povolení vydáno nebo zamítnuto,
příslušný orgán nebo orgány o tom vhodným
postupem uvědomí veřejnost a zpřístupní jí tyto
informace:
a) obsah rozhodnutí a všechny podmínky k
němu připojené;
b) po posouzení názorů a obav vyjádřených
dotčenou veřejností, hlavní důvody a úvahy, na
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kterých je rozhodnutí založeno,
informací o procesu účasti veřejnosti;

včetně

c) popis případných hlavních opatření k
vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání
významných nepříznivých vlivů.
čl. 11 odst. 1
až 4

Článek 11
1. Členské státy zajistí, aby v souladu s
příslušnými předpisy vnitrostátního práva
příslušníci dotčené veřejnosti, kteří:
a) mají dostatečný zájem; nebo
b) namítají porušování práva v případech, kdy to
správní řád členského státu požaduje jako
podmínku,
měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem
nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem
zřízeným zákonem a mohli tak napadat hmotnou
nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí,
aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením
o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici.
2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být
rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny.
3. Co představuje dostatečný zájem a
porušování práva, určí členské státy v souladu s
cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký
přístup k právní ochraně. Za tímto účelem je
zájem jakékoli nevládní organizace, která
splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2,
pokládán pro účely odst. 1 písm. a) tohoto
článku za dostatečný. Pro účely odst. 1 písm. b)
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tohoto článku se předpokládá, že tyto
organizace mají práva, která mohou být
porušována.
4. Ustanovení tohoto článku nevylučují
možnost předběžného přezkoumání správním
orgánem a neovlivní požadavek, aby tam, kde to
vyžaduje vnitrostátní právo, byly před předáním
věci k soudnímu přezkumu vyčerpány postupy
správního přezkumu.
Každé takové řízení musí být spravedlivé,
nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně
nákladné.
Bod 9

§ 9d

32011L0092 čl. 11 odst. 4

(1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 je
oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti
rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení. Ustanovení § 66 odst. 6
soudního řádu správního se nepoužije.
(2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících
řízeních rozhodne soud do 150 dnů poté, kdy žaloba došla soudu.
Podání žaloby má odkladný účinek. Dokud není vydáno
pravomocné rozhodnutí soudu o žalobě, nelze vydat ani vykonat
rozhodnutí v dalších navazujících řízeních.

Článek 11
1. Členské státy zajistí, aby v souladu s
příslušnými předpisy vnitrostátního práva
příslušníci dotčené veřejnosti, kteří:
a) mají dostatečný zájem; nebo
b) namítají porušování práva v případech, kdy to
správní řád členského státu požaduje jako
podmínku,
měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem
nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem
zřízeným zákonem a mohli tak napadat hmotnou
nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí,
aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením
o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici.
2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být
rozhodnutí, akty nebo nečinnost napadeny.
3. Co představuje dostatečný zájem a
porušování práva, určí členské státy v souladu s
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cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký
přístup k právní ochraně. Za tímto účelem je
zájem jakékoli nevládní organizace, která
splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2,
pokládán pro účely odst. 1 písm. a) tohoto
článku za dostatečný. Pro účely odst. 1 písm. b)
tohoto článku se předpokládá, že tyto
organizace mají práva, která mohou být
porušována.
4. Ustanovení tohoto článku nevylučují
možnost předběžného přezkoumání správním
orgánem a neovlivní požadavek, aby tam, kde to
vyžaduje vnitrostátní právo, byly před předáním
věci k soudnímu přezkumu vyčerpány postupy
správního přezkumu.
Každé takové řízení musí být spravedlivé,
nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně
nákladné.
Bod 9

§9e

32011L0092 čl. 1 odst. 2
písm. e)

Náležitosti podporující podpisové listiny
V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím
očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň název záměru a
skutečnost, že listina je určena na podporu
1. podání písemného oznámení, kterým se dotčená
veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení, nebo
2. odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo
proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení.
Každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo
odvolání uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum
15

e) "dotčenou veřejností" veřejnost, která je nebo
by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními
týkajícími se životního prostředí podle čl. 2
odst. 2, nebo která má na těchto řízeních určitý
zájem. Pro účely této definice se předpokládá,
že nevládní organizace podporující ochranu
životního prostředí a splňující požadavky
vnitrostátních právních předpisů mají na
rozhodování ve věcech životního prostředí
zájem;

narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis.
Podporující podpisovou listinu lze použít pro veškerá navazující
řízení k danému záměru.
Body 12 11. V § 13 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy 32011L0092 čl. 7 odst. 1 a 1. Je-li si členský stát vědom, že by záměr mohl
„včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní
a 13
2
mít závažný vliv na životní prostředí v jiném

posuzování záměru“.

12. V § 13 odst. 6 zní:
„(6) 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. Tyto informace a
rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu jako
dotčenému orgánu na podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku
nebo na podkladě žádosti.“.

členském státě, nebo pokud členský stát, který
by mohl být významně zasažen, o to požádá,
poskytne členský stát, na jehož území má být
záměr uskutečněn, druhému členskému státu co
nejdříve a nejpozději při informování vlastní
veřejnosti mimo jiné:
a) popis záměru spolu se všemi dostupnými
informacemi o jeho možných přeshraničních
vlivech;
b) informace o povaze rozhodnutí, které může
být přijato.
Členský stát, na jehož území má být záměr
uskutečněn poskytne druhému členskému státu
přiměřenou dobu na oznámení, zda si přeje
účastnit se rozhodovacích řízení ve věcech
životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, přičemž
může též poskytnout informace podle odstavce
2 tohoto článku.
2. Oznámí-li členský stát, který obdrží
informace podle odstavce 1, svůj úmysl účastnit
se rozhodovacích řízení ve věcech životního
prostředí podle čl. 2 odst. 2, zašle členský stát,
na jehož území má být záměr uskutečněn, pokud
tak již neučinil, druhému členskému státu
informace, které musí být předány podle čl. 6
odst. 2 a zpřístupněny podle čl. 6 odst. 3 písm.
a) a b).
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V § 14 odst. 2 zní:
Body 14 13.
32011L0092 čl. 1 odst. 2
a 15
písm. d)
„(2) 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.“.

d) "veřejností" jedna nebo více fyzických nebo
právnických osob a jejich sdružení, organizace
nebo skupiny v souladu s vnitrostátními
právními předpisy nebo zvyklostmi;

14.
V § 14 odst. 5 se slova „Každý je oprávněn“ nahrazují slovy
„Veřejnost je oprávněna“.
Bod 18

17.
V § 21 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje písmeno m), které zní:

32011L0092 čl. 11 odst. 5

5. K dalšímu zlepšení účinnosti ustanovení
tohoto článku členské státy zajistí, aby byly
veřejnosti poskytnuty praktické informace o
přístupu k postupům správního a soudního
přezkumu.

32011L0092 příloha II

d) Zalesňování nelesních pozemků a
odlesňování za účelem změny způsobu
využívání půdy;

„m) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace
o možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7
odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3.“.
Bod 21

20.

V příloze č. 1 kategorii I bod 1.1 v části Záměr zní:

příloha „Trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku
č. 1
o ploše nad 25 ha.“.
kategor
ie I bod
1.1
Bod 22

21.

V příloze č. 1 kategorii I bod 1.7 v části Záměr zní:

příloha
„1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než:
č. 1
kategor
ie I bod a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;
1.7
b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo

bod 1 písm.
d)

32011L0092 příloha I bod 17. Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo
17
prasat s více než:
a) 85000 místy pro kuřata, 60000 místy pro
slepice;
b) 3000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg)
nebo
c) 900 místy pro prasnice.

c) 900 místy pro prasnice.“.
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Bod 23

22.

V příloze č. 1 kategorii I bod 2.3 v části Záměr zní:

Bod 24

23.

V příloze č. 1 kategorii I bod 10.1 v části Záměr zní:

32011L0092 příloha I bod 19. Lomy a povrchová těžba, pokud plocha
19
místa přesahuje 25 hektarů, nebo těžba rašeliny,
příloha „2.3 Těžba ostatních nerostných surovin v novém dobývacím
pokud plocha místa přesahuje 150 hektarů.
č. 1
prostoru.
kategor
ie I bod Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha.
2.3
Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.“.

příloha
„10.1 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných
č. 1
kategor odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo
ie I bod skládkováním.“.
10.1
Bod 25

24.

V příloze č. 1 kategorii I bod 10.2 v části Záměr zní:

příloha
„10.2 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
č. 1
kategor spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad
ie I bod 100 tun/den.“.
10.2

32011L0092 příloha I

9. Zařízení ke zneškodňování nebezpečného
odpadu spalováním, chemickým zpracováním,
ve smyslu přílohy I bodu D9 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze
dne 19. listopadu 2008 o odpadech [4], nebo
skladováním ve smyslu čl. 3 bodu 2 uvedené
směrnice.

32011L0092 příloha I

10. Zařízení ke zneškodňování nikoliv
nebezpečného odpadu spalováním, chemickým
zpracováním, ve smyslu přílohy I bodu D9
směrnice 2008/98/ES o kapacitě přesahující 100
tun denně

body 9 a 10

body 9 a 10

25.
V příloze č. 1 kategorii II bodě 1.1 se slovo „plochy“ 32011L0092 příloha II
bod 1 písm.
příloha nahrazuje slovy „nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše“.
d)
č. 1
kategor
ie II
bod 1.1
Bod 26

Bod 27

26.

V příloze č. 1 kategorii II bod 1.5 v části Záměr zní:

32011L0092 příloha II

příloha
„1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s
č. 1
kategor kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg
18

bod 1 písm.
e)

d) Zalesňování nelesních pozemků a
odlesňování za účelem změny způsobu
využívání půdy;

e)
Zařízení
k
intenzivnímu
chovu
hospodářských zvířat (záměry neuvedené v
příloze I);

živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I.)“.
ie II
bod 1.5
32011L0092 příloha I bod 19. Lomy a povrchová těžba, pokud plocha
19
místa přesahuje 25 hektarů, nebo těžba rašeliny,
příloha
„2.5 Těžba ostatních nerostných surovin na ploše do 25 ha; těžba
pokud plocha místa přesahuje 150 hektarů.
č. 1
kategor rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I).“.
a) Lomy, povrchová těžba a těžba rašeliny
příloha II
ie II
(záměry neuvedené v příloze I);
bod 1 písm.
bod 2.5
a)
Bod 28

27.

V příloze č. 1 kategorii II bod 2.5 v části Záměr zní:

28.
V příloze č. 1 kategorii II bodě 5.4 se slova „se spotřebou“ 32011L0092 příloha II
bod 8 písm.
příloha nahrazují slovy „, zejména pokud je předpokládaná spotřeba“ a
b)
slovo „přípravků“ se nahrazuje slovem „směsí“.
č. 1
kategor
ie II
bod 5.4
Bod 29

Bod 30

29.

V příloze č. 1 kategorii II bod 10.1 zní:

32011L0092 příloha I

příloha
„10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání
č. 1
kategor odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).“.
ie II
bod
10.1

body 9 a 10

příloha II
bod 11 písm.
b)

b) Zařízení k předzpracování (činnosti jako
praní, bělení, mercerování) nebo barvení vláken
nebo textilií;

9. Zařízení ke zneškodňování nebezpečného
odpadu spalováním, chemickým zpracováním,
ve smyslu přílohy I bodu D9 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze
dne 19. listopadu 2008 o odpadech [4], nebo
skladováním ve smyslu čl. 3 bodu 2 uvedené
směrnice.
10. Zařízení ke zneškodňování nikoliv
nebezpečného odpadu spalováním, chemickým
zpracováním, ve smyslu přílohy I bodu D9
směrnice 2008/98/ES o kapacitě přesahující 100
tun denně
b) Zařízení ke zneškodňování odpadu (záměry
neuvedené v příloze I);

Bod 31

30.

V příloze č. 1 kategorii II bod 10.6 v části Záměr zní:

32011L0092 příloha II
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b) Záměry rozvoje měst, včetně výstavby

příloha
č. 1
kategor
ie II
bod
10.6

„10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových
oblastí.

bod 10 písm.
b)

obchodních center a parkovišť;

Záměry rozvoje měst. Výstavba skladových nebo obchodních
komplexů, včetně nákupních středisek, mají-li takové záměry
celkovou výměru nad 3 000 m2 zastavěné plochy.
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.“.

31.
V příloze č. 2 části I bodě 5 se slova „vlivy na veřejné 32011L0092 příloha III
bod 1 písm.
Příloha zdraví“ nahrazují slovy „rušivé vlivy“.
e)
č. 2
část I
bod 5
písm.
d)

Charakteristické znaky záměrů musí být brány v
úvahu zejména vzhledem k:

32.
V příloze č. 2 části II bodě 3 se na konci textu písmene d) 32011L0092 příloha III
bod 2 písm.
Příloha doplňují slova „, mokřady a horské oblasti a lesy“.
c) podbody i)
č. 2
a ii)
část II
bod 3
písm.
d)

2. LOKALIZACE ZAMĚRŮ

Bod 32

Bod 33

e) znečišťování a rušivým vlivům;

Ekologická citlivost geografických oblastí,
které by mohly být záměrem zasaženy, musí být
brána v úvahu zejména s ohledem na:
a) stávající způsob využití území;
b) relativní četnost, kvalitu a regenerační
schopnost přírodních zdrojů v oblasti;
c) únosné zatížení přírodního prostředí s tím, že
zvláštní pozornost je věnována těmto územím:
i) mokřadům,
ii) pobřežním zónám,
iii) horským oblastem a lesům,
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32011L0092 příloha IV

6. Popis zamýšlených opatření pro předcházení,
snížení a pokud možno vyrovnání všech
významných negativních vlivů na životní
prostředí.

38.
V příloze č. 4 části D bodě VI se slova „nedostatků ve 32011L0092 příloha IV
bod 8
Příloha znalostech a neurčitostí“ nahrazují slovy „všech obtíží (technických
nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),“.
č. 4
část D
bod VI

8. Uvedení všech obtíží (technických nedostatků
nebo nedostatků ve znalostech) zjištěných
oznamovatelem
při
shromažďování
požadovaných informací.

Bod 38

37.

V příloze č. 4 části D bod IV zní:

Příloha
„IV.
č. 4
část D
bod IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné“.

bod 6

Bod 39

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32011L0092

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne
13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných
a soukromých záměrů na životní prostředí
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