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Legislativa ŽP v ČR
První generace (1990 – 1992)

Vznik specializovaných institucí
• MŽP (1. 1. 1990), ČIŽP, SFŽP
Ústavní základy
Obecný rámec – zákon o životním prostředí 
Zcela nové předpisy
• Ovzduší, odpady, příroda a krajina, ZPF, EIA/SEA

Druhá generace (1998 – 2004)
Harmonizace s právem EU
Změna legislativy
• EIA/SEA, odpady, ovzduší, voda, příroda a krajina
Nové nástroje 
• IPPC, IRZ, povolenky



Legislativa ŽP v ČR
Současnost

Zkušenosti s transpozicí legislativy EU
• Reakce na řízení vedená Komisí
Ekoaudit 
Revize stávajících nástrojů 
• Již proběhlo

• Ovzduší, povolenky, chemické látky a směsi  (2012 – 14)
• ZPF, EIA (2015)

• V přípravě/legislativním procesu
• Prevence závažných havárií
• Ochrana přírody a krajiny – národní parky
• Reforma povolovacích procesů pro EIA záměry
• Odpady a výrobky



Významné změny v r. 2015
Novela EIA

Důvody – řízení proti ČR, možné zastavení plateb
Změna právní formy
• Negativní závěr ZŘ, stanovisko
Ověření změn záměrů v průběhu povolovacího procesu (coherence 
stamp)
Ověření stanovisek EIA vydaných před novelou
Pravidla pro navazující řízení
• Zveřejňování definovaných informací, účast veřejnosti
Pravidla pro soudní přezkum
• Negativní závěr ZŘ, povolení
• Lhůta 90 dnů

Novela ZPF
Vážení veřejných zájmů v případě odnímání zemědělské půdy I. a II. 
třídy ochrany
Úpravy u odvodů (ekonomický nástroj)



Prevence závažných havárií
Vládní návrh nového zákona

Transpozice směrnice 2012/18/EU (tzv. Seveso III)
• Objekty a zařízení s chemickými látkami a směsmi 

(výroba, skladování, manipulace) v nadlimitním 
množství

Rozšíření působnosti zákona
Harmonizace požadavků na obsah bezpečnostní 
dokumentace
Změny u schvalování BD
• Posudek – náklady hradí provozovatel formou 

správního poplatku
Efektivnější výkon kontrolní činnosti
• Spolupráce více kontrolních orgánů



Ochrana přírody a krajiny

Návrh novely zákona
Dlouhodobé cíle ochrany NP a jejich poslání
Potvrzení existence čtyř NP
Revize a zjednodušení základních ochranných 
podmínek
• Na celé území NP, na území NP mimo zastavěná 

a zastavitelná území obcí
• Klidová území – nástroj nezbytné regulace pohybu 

osob na území NP
Využití institutu opatření obecné povahy
Zonace – nové dělení
Zásady péče – nový dokument pro péči o NP



Reforma povolovacích 
procesů pro EIA záměry

Novelizace stavebního zákona a zákona EIA
Cíle
• Plná transpozice práva EU a Aarhuské úmluvy, efektivní 

účast veřejnosti a soudní přezkum, odstranění duplicit
Jednotné povolovací řízení (koordinované řízení)
• EIA, ÚR a SP
• Samostatně screening/scoping

• Stanovení (výběr) varianty
• Žádost o vydání rozhodnutí

• Součástí dokumentace bude samostatná část o vlivech 
na ŽP

• Součinnost stavebního úřadu a orgánu EIA
• Závazné stanovisko EIA
• Vydání jednotného povolení



Nová legislativa pro odpady           
a výrobky

Návrh zákona o odpadech
Režim odpad/neodpad + vedlejší produkty
Zařízení pro nakládání s odpady
Skládkování – poplatky
Černé skládky 

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
Speciální předpis k zákonu o odpadech
• Elektrozařízení, baterie a akumulátory, vozidla, pneu
Zpřísnění podmínek pro fungování kolektivních systémů
• Transparentnost ve vztahu k výrobcům, spotřebitelům 

i veřejné správě
U poplatků za vozidla posun emisní třídy
• Nástroj k ochraně ovzduší (obměna vozového parku)


