


Změny v ZOPK 2017 – hodnocení podle § 67

Zákon č. 225/2017 Sb. – novela stavebního zákona a souvisejících 
předpisů včetně zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK)  změna ustanovení § 67 ZOPK

Ing. Pavel Chotěbor        (Pavel.Chotebor@mzp.cz) 
Ing. Eva Voženílková       (Eva.Vozenilkova@mzp.cz) 

Odbor obecné ochrany přírody a krajiny



Zákon č. 225/2017 Sb.

Motivace ke změně ustanovení § 67 ZOPK

Praktické naplňování § 67 ZOPK  + § 17 zákona č. 17/1992 sb., o 
životním prostředí (ZŽP)

§ 17 ZŽP - Povinnosti při ochraně životního prostředí

(1) Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet 
znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat 
nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.

(2) Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí 
nebo odstraňuje stavby, je povinen takové činnosti provádět jen po 
zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a zatížení území, a to v 
rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními předpisy.



§ 67 Povinnosti investorů

(1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit 
závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí 
druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen předem 
zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 
tyto chráněné zájmy33). V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho 
rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí 
uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán 
ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu 
dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení 
nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné 
části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví 
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

33) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí



 Změna povinnosti investora

Dříve: Investor byl povinen zajistit provedení biologického 
hodnocení, pokud o tom rozhodl orgán ochrany přírody

Nyní: Investor je povinen vždy vyhodnotit vliv zamýšleného 
závažného zásahu

Orgán ochrany přírody (OOP) není oprávněn , jde-li o závažný zásah, 
„osvobodit“ investora od této povinnosti a „prominout“ mu 
provedení hodnocení, např. s tím, že ho nepotřebuje, protože sám 
ví nejlíp, jak to je… 



 Změna věcného rozsahu hodnocení

Dříve: Provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a 
písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a 
živočichy (dále jen "biologické hodnocení")

Nyní: Provedení hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na 
zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona

Část druhá – obecná ochrany přírody a krajiny
Část třetí – zvláště chráněná území
Část pátá – památné stromy, ZCHD rostlin, živočichů a nerostů 



 Změna působnosti orgánu ochrany přírody

Dříve: Orgán ochrany přírody byl oprávněn rozhodnout o provedení 
biologického hodnocení, pokud ho shledal nezbytným, z moci 
úřední.

Nyní: Orgán ochrany přírody vydává odůvodněné stanovisko
k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů

• na žádost investora (jsou-li na straně investora pochybnosti)
• v reakci na žádost o vydání správního aktu (R, ZS nebo S podle 

ZOPK, resp. souhlasu) - jde-li o závažný zásah a hodnocení není 
přílohou žádosti



 Působnost orgánů ochrany přírody k vydání stanoviska k 
závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů pro účely hodnocení 
podle § 67 

Dříve: Biologické hodnocení (přírodovědný průzkum dotčených 
pozemků a hodnocení vlivu zásahu na rostliny a živočichy) ukládaly 
hlavně OOP s působností k udělení výjimky ze zákazu k ZCHD, resp. k 
R podle § 5 odst. 1 - 5  (krajské úřady, OÚ ORP, AOPK, správy NP, 
újezdní úřady)

Nyní: Závažnost zásahu se posuzuje z hlediska všech chráněných 
zájmů - k vydání stanoviska jsou příslušné všechny OOP v rozsahu 
své působnosti – nezbytná koordinace / sdílení stanoviska s 
ostatními příslušnými OOP (včetně PÚ i OÚ) 



 Působnost orgánů ochrany přírody k vydání stanoviska k 
závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů pro účely hodnocení 
podle § 67 

§ 8 zákona 500/2004 Sb., Správní řád

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které 
probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi 
dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u 
různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je 
dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

(2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.



 Posouzení závažnosti zásahu 

Prostor pro správní úvahu OOP (odůvodněné stanovisko)

Základní vodítko = právní úprava  

Právní úprava obsahuje

• vymezení chráněných zájmů a 

• limity využívání předmětů ochrany, tj. obecně vyjádřenou 
přípustnou míru (negativního) ovlivnění předmětu ochrany

(limity nejsou – a vzhledem k charakteru chráněných zájmů často ani 
nemohou být – vyjádřeny v měřitelných jednotkách, ale obecněji 
slovně…)



§ 67 Povinnosti investorů

(2)  Hodnocení podle odstavce 1 se použije jako součást posouzení vlivů na 
životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud 
splňuje zároveň požadavky tohoto zákona.

(3) Hodnocení podle odstavce 1 je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu 
či závazného stanoviska podle tohoto zákona. Hodnocení investor předloží 
také v elektronické podobě.

(4) Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku 
hodnocení podle odstavce 1 potřeba zajištění přiměřených opatření k 
vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo 
náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj 
náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán ochrany přírody v 
rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.



 Změna vztahu hodnocení podle § 67 k jinému ekologickému 
hodnocení, resp. posouzení vlivů na ŽP ve smyslu zákona    
100/2001 Sb. (EIA)

Dříve: Provedení BH se neuloží, pokud je součástí jiného 
ekologického hodnocení podle obecně závazných právních předpisů 
na ochranu životního prostředí33) a splňuje zároveň požadavky na 
biologické hodnocení.

Nyní: Hodnocení podle § 67 odst. 1 se použije jako součást 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, pokud splňuje zároveň požadavky tohoto 
zákona 

33) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí



 Změna právní úpravy  změna podmínek pro udělení 
autorizace k provádění hodnocení a prodloužení autorizace 
k provádění biologického hodnocení

Autorizace k provádění biologického hodnocení udělené nebo 

prodloužené do 31. 12. 2017 zůstávají v platnosti, a to na dobu 

stanovenou v rozhodnutí o udělení nebo prodloužení autorizace

Držitelé platné autorizace k provádění biologického hodnocení jsou 

povinni v rámci své autorizované činnosti podle § 67 zákona 

vykonávané po 1. 1. 2018 vyhodnotit vliv závažného zásahu v plném 

rozsahu, tedy vyhodnotit vliv na zájmy chráněné podle části druhé, 

třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny



 Změna právní úpravy  změna podmínek pro udělení 
autorizace k provádění hodnocení a prodloužení autorizace 
k provádění biologického hodnocení

Osobám, které požádaly nebo požádají o prodloužení stávající 

autorizace, jejíž platnost uplynula po 1. lednu 2018, Ministerstvo 

životního prostředí v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky   

č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny, autorizaci neprodlouží bez přezkoušení (nařídí 

přezkoušení), neboť v období od předchozího udělení autorizace 

došlo změnou zákona ke změně skutečností rozhodných pro 

posouzení odborné způsobilosti autorizované osoby. 



 Změna právní úpravy  změna prováděcích předpisů (vyhlášek) 

1. náležitosti hodnocení 

§ 67 odst. 1 - zmocnění MŽP ke stanovení náležitostí hodnocení 

 změna dosavadního ustanovení § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 nová vyhláška 142/2018 Sb. (společně náležitosti posouzení podle 

§ 45i a hodnocení podle § 67 ZOPK) – účinnost od 1. srpna 2018

obsahuje rámcovou strukturu hodnocení

a) Hodnotitel (identifikace) 

b) Záměr (charakteristika) 

c) Stav přírody a krajiny v dotčeném území (identifikace dotčených zájmů)

d) Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu



 Změna právní úpravy  změna prováděcích předpisů (vyhlášek) 

1. náležitosti hodnocení – hodnocení obsahuje:

c) údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území s uvedením 
použitých podkladů a zdrojů, a to 

1. popis současného stavu přírody a krajiny, 

2. identifikaci chráněných zájmů, které budou pravděpodobně 
zásahem ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na 
současný stav a cíle ochrany těchto zájmů, 

3. údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného 
průzkumu a terénního šetření zohledňující sezónní hlediska a 

4. údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami s uvedením 
osoby konzultanta, rozsahu konzultace a závěrů konzultací, 



 Změna právní úpravy  změna prováděcích předpisů (vyhlášek) 

1. náležitosti hodnocení – hodnocení obsahuje:
d) hodnocení vlivu zásahu a jeho jednotlivých variant, jsou-li zpracovány,

1. zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu a 
výčet použitých podkladů a jejich zdrojů, 

2. identifikaci a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, 
a to v celém rozsahu zásahu, včetně přípravy území, provádění a 
ukončení zásahu, a včetně případného odstranění stavby, 
zneškodňování odpadů, revitalizace nebo rekultivace území, 

3. vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, včetně 
vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, z 
hlediska jejich rozsahu a významnosti a se zohledněním 
předpokládané délky jejich trvaní a případného opakování, 



 Změna právní úpravy  změna prováděcích předpisů (vyhlášek) 

1. náležitosti hodnocení – hodnocení obsahuje:
d) hodnocení vlivu zásahu a jeho jednotlivých variant, jsou-li zpracovány,

4. pořadí variant zásahu z hlediska míry negativního ovlivnění chráněných 
zájmů, jsou-li zpracovány a je-li možné jejich pořadí stanovit, 

5. návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné 
zájmy, nebo jeho zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, nebo návrh 
náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, včetně návrhu 
následného monitoringu negativních vlivů zásahu na chráněné zájmy 
a návrh způsobu jejich vyhodnocování, lze-li taková opatření s 
ohledem na charakter dotčeného chráněného zájmu stanovit,

ELIMINACE vlivu MINIMALIZACE vlivu  KOMPENZACE  vlivu



 Změna právní úpravy  změna prováděcích předpisů (vyhlášek) 

1. náležitosti hodnocení – hodnocení obsahuje:
d) hodnocení vlivu zásahu a jeho jednotlivých variant, jsou-li zpracovány,

6. porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k 
vyloučení, zmírnění nebo ke kompenzaci negativního vlivu s mírou 
negativního vlivu v případě jejich realizace a 

7. závěr hodnocení z hlediska závažnosti vlivu zásahu včetně 
konstatování, zda a v jaké míře zásahem dojde k ovlivnění 
chráněných zájmů. 

KOMPLEXNOST + OBJEKTIVITA HODNOCENÍ

ZÁVĚR ≠ NÁVRH STANOVISKA OOP (lze/nelze povolit nebo vydat souhlas) 



 Změna právní úpravy  změna prováděcích předpisů (vyhlášek) 

2. autorizace 

§ 45i odst. 3 – „Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se 

opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah 

zkoušky a důvody pro odnětí autorizace stanoví Ministerstvo 

životního prostředí prováděcím právním předpisem“

 příprava novelizace vyhlášky č. 468/2004 Sb. o autorizovaných 

osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

 musí být rozšířen věcný obsah/rozsah zkoušky. 



 novela vyhlášky č. 468/2004 Sb. o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny – v přípravě

Současný stav (pro hodnocení podle § 67 ZOPK)

§2 Rozsah požadovaného vzdělání 

Zkouška odborné způsobilosti

§ 3 vymezení odborné způsobilosti (znalost práva a odbornost)

§ 4 zkouška = část písemná a část ústní

§ 5 Podmínky prodloužení autorizace 

§ 6 Odnětí autorizace (4 důvody pro odnětí autorizace) 

Přílohy Náležitosti přihlášky ke zkoušce a náležitosti žádosti o udělení 

nebo prodloužení autorizace 

Vzor potvrzení o vykonání zkoušky 



 novela vyhlášky č. 468/2004 Sb. o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny – v přípravě

Navržený stav (k projednání)

§ 2 Rozsah požadovaného vzdělání (pro H67 bez změny) 

odvolání na Nařízení vlády o oblastech vzdělávání
Zkouška odborné způsobilosti

§ 3 vymezení odborné způsobilosti (navržena úprava)
§ 4 zkouška = část písemná a část ústní (zůstává) 

modifikace ústní části (simulované zadání – domácí úkol)   
§ 5 Podmínky prodloužení autorizace 
§ 6 Odnětí autorizace (4 důvody pro odnětí autorizace + 1 nový)
Přílohy – vzor přihlášky, vzor žádosti o udělení a prodloužení autorizace

+ souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)



 novela vyhlášky č. 468/2004 Sb. o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny – v přípravě

Navržený stav 

§3 vymezení odborné způsobilosti (nové vymezení - návrh) 
• znalost zákona a souvisejících právních předpisů týkajících se výkonu autorizované činnosti

• znalost botaniky, zoologie, ekologie a biologie planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů,

• znalost obecné a krajinné ekologie zahrnující zejména znalosti o charakteru a dynamice ekosystémů a vztahů jejich jednotlivých 
složek a o souvislostech mezi jevy a procesy v určitém území,

• znalost aplikovaných disciplín, zejména zemědělských, lesnických a vodohospodářských, relevantní pro zkoumání vlivů činností 
člověka na ekosystémy a krajinu,

• znalost managementu přírodního a krajinného prostředí s důrazem na trvalou udržitelnost, polyfunkčnost a diferencovanost 
přístupů s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem urbanizované, zemědělsky a lesnicky, hornicky využívané krajiny,

• schopnost porozumění přírodě jako integrovanému celku s přihlédnutím k zájmům chráněným podle zákona v určitém území a 
k režimu jejich ochrany ve smyslu zákona

• znalost problematiky vlivu činností člověka na existenční podmínky a stanoviště planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů 
a jejich populací, na ekosystémy, na přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajiny a její přirozené funkce i na dochované 
dědictví živé i neživé přírody, zejména na jevy, vztahy a funkce, které jsou předmětem ochrany stanovené právními předpisy pod 
písmenem a),

• schopnost syntézy získaných poznatků v rámci autorizované činnosti a jejich objektivní interpretace



 novela vyhlášky č. 468/2004 Sb. o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny – v přípravě

Navržený stav 

§ 6 Odnětí autorizace (4 důvody pro odnětí autorizace + 1 nový)

• (a) autorizace byla vydána na podkladě nesprávných údajů, 

• (b) autorizovaná osoba přestane splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení 
autorizace (§ 45i odst. 3 zákona), 

• (c) autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně poruší právní předpisy 
související s výkonem její činnosti nebo neprovádí posouzení nebo hodnocení v souladu 
se zákonem nebo

• (d) autorizovaná osoba o odejmutí autorizace požádá. 

• (e) autorizovaná významně zkreslí výsledky a závěry hodnocení uvedením 
nepravdivých skutečností, nebo neuvede nebo nezohlednění skutečnosti rozhodné pro 
výsledky nebo závěry hodnocení, které v době zpracování posouzení nebo hodnocení 
prokazatelně nastaly nebo byly známy, nebo které bylo možné důvodně předpokládat. 

file:///C:/Users/User/Documents/EVOŽE DOKUMENTY/A_BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ/2018 vyhláška_autorizované osoby_468/ASPI'&link='468/2004 Sb.%2345i'&ucin-k-dni='30.12.9999


 Změna interních předpisů MŽP  průběh zkoušky

Příkaz ministra životního prostředí 8/2011 

Příloha č. 1 - Statut zkušební komise 

Příloha č. 2 - Zkušební řád (podrobný popis zkoušky)

 Změna metodických podkladů  

dosud

Metodický návod k provádění biologického hodnocení (2004)

bude nahrazen novou metodikou (aktuálně v přípravě)

+ doporučená literatura



Zkouška k ověření odborné způsobilosti 
-podmínka udělení autorizace (1/3)
-obsah zkoušky rámcově stanoví vyhláška 468/2004 Sb. 
-průběh zkoušky se řídí Zkušebním řádem (schvaluje ministr)

A. Písemná část (90 min.) 

1.Test znalosti právní úpravy – 10 otázek (3 možnosti, jedna správná)
celkem 10 bodů, úspěšný test = alespoň 7 bodů 

2.Test odborných znalostí – 10 otázek, bez nabídnutých možností 
celkem 50 bodů (10 x 5 b.), úspěšný test = alespoň 35 bodů 

Nevyhoví-li uchazeč v testu, nejde k ústní části  opakuje zkoušku 

B. Ústní část  (cca 45 min.) – před komisí (min. 5 členů)
Obhajoba zpracované úlohy (simulace – reálný záměr v reálném místě)
Uchazeč obdrží zadání s pozvánkou ke zkoušce – je to domácí úloha



Děkujeme za pozornost!

Ing. Pavel Chotěbor        (Pavel.Chotebor@mzp.cz) 
Ing. Eva Voženílková       (Eva.Vozenilkova@mzp.cz) 

Odbor obecné ochrany přírody a krajiny


