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íAd C)
Problematika zajištění integrovaného stanoviska za oblast životního prostředí 

před vydáním územního rozhodnutí u malých zařízení, popř. i před vydáním envi-
ronmentálního povolení, je z podstatné míry řešena novým správním řádem. Ten 
možnost vydání jednoho závazného stanoviska umožňuje, pokud dotčeným úřadem je 
jeden orgán veřejné správy. Kodex bude tedy takové vydávání integrovaného závazné-
ho stanoviska předvídat a zároveň v hlavě VIII budou kompetence dotčených orgánů 
soustředěny v rukou jednoho úřadu. Jako nejpravděpodobnější se jeví Česká správa 
životního prostředí. Zároveň předpokládám náhradu formy těch správních aktů, které 
dotčený úřad vydává ve správním řízení (např. dle vodního zákona), za závazná stano-
viska. Nový správní řád umožňuje velmi akceptovatelný proces řešení rozporů.

Ad D)
K nejkontroverznějším tématům patří myšlenka zřízení regionálních Sdružení ži-

votního prostředí. Občanská veřejnost usiluje hájit zájmy životního prostředí s odvolá-
ním se na ustanovení článku 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, 
že každý má právo na příznivé životní prostředí. Tohoto práva se však v souladu s čl. 
41 odst. 1 této Listiny lze domáhat v mezích zákonů. Jak ve své přednášce „Správní 
soudnictví a ochrana zájmů veřejnosti“ upozornil doc. Mikule12, Ústavní soud sice po-
tvrdil existenci subjektivního práva jednotlivce na příznivé životní prostředí, nepřiznal 
však toto právo osobám právnickým. Jinými slovy možnost domáhat se hmotného 
práva (ovšem podloženého obyčejným zákonem) ve správním soudnictví podle § 65 
odst. 1 soudního řádu správního mají pouze fyzické osoby. Občanská sdružení, jejichž 
předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny a kterým na základě toho některé en-
vironmentální předpisy přiznávají právo stát se účastníkem správního řízení, ve smys-
lu shora uvedeného výkladu Ústavního soudu tudíž ve vztahu ke správnímu úřadu 
vystupují jako zástupci veřejnosti, nikoliv jako obhájci svého hmotného subjektivního 
práva. Právnické osoby jsou tedy aktivně legitimovány k podání správní žaloby pouze 
podle § 65 odst. 2 správního řádu, a to pouze pokud jde o porušení jejich procesních 
práv. Na tom, dle mého názoru, nic nemůže změnit ani ust. čl. 2 odst. 5 Aarhuské 
úmluvy, kdy věta za středníkem stanoví právní domněnku, že nevládní organizace 
podporující ochranu životního prostředí mají na environmentálním rozhodování zá-
jem. V této souvislosti si dovoluji dokonce vyjádřit pochybnost i o tom, zda uplatnění 
této domněnky automaticky otevírá občanským sdružením přístup do správních říze-
ní s odvoláním se na definici účastníka řízení podle § 14 odst. 1 správního řádu. Účas-
tenství založené pouze na této definici bez dalšího procesního vymezení postupu „při-
hlášení se do řízení“ řadí tuto „kategorii“ účastníků mezi tzv. účastníky neznámé, tj. ty, 
které není správní orgán povinen ani uvědomovat o procesních krocích. Ještě pádněj-
ším argumentem by mohla být samotná nejasnost čl. 2 odst. 5 úmluvy, která uvedenou 
právní domněnku odvozuje od „zájmu na environmentálním rozhodování“ nikoliv od 

12) Přístup k soudům při ochraně životního prostředí, sborník z 1. dne konference Přístup ke spravedlnosti při 
ochraně lidských práv a veřejných zájmů, ASPI Publishing, 2004
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í hmotně právního „zájmu na ochraně životního prostředí“. Otázkou tedy zůstává, zda 
nepřiznáním účastenství takového občanského sdružení při správním řízení zvláštním 
zákonem ve smyslu § 14 odst. 2 správního řádu by skutečně došlo k „přímému dotčení 
právem chráněných zájmů“ takové osoby ve smyslu definice účastníka řízení podle §
14 odst. 1 správního řádu. Z uvedeného vyplývá, že není zdaleka jisté, zda český právní 
řád skutečně plně transponuje požadavky Aarhuské konvence, zejména čl. 9 odst. 3, 
který předpokládá přístup „osob z řad veřejnosti splňující kritéria, pokud jsou nějaká 
stanovena ve vnitrostátním právu,“ ke správním nebo soudním řízením týkajících se 
životního prostředí. Shrnu-li předchozí, má pochybnost, pokud jde o správní řízení, 
spočívá v přesvědčení, že ona „kritéria“ v některých předpisech našeho environmen-
tálního práva jsou stanovena nedostatečně (například zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) nebo vůbec ne (například zákon o geneticky modifikovaných orga-
nismech); zde náprava možná je a Ministerstvo životního prostředí se při každé úpra-
vě příslušné legislativy snaží o nápravu. Pokud jde o správní soudnictví, je má skepse 
výrazně hlubší. Náprava musí dle mého názoru směřovat k systémové změně samot-
ného pojetí úlohy NGOs při hájení zájmů životního prostředí. Tomuto tématu se bude 
věnovat zbývající část tohoto textu.

Z širokého společenskovědního poznání nezbytnosti udržitelného rozvoje se jako 
dlouhodobý úkol naší právní teorie jeví její sebepřehodnocení, které by mělo být smě-
rováno od antropocentristické orientace k orientaci antropo-biocentristické, která je 
založena na principu rozmanitosti (biodiverzitě), jakožto podmínky zachování života, 
včetně přežití lidského druhu. Z hlediska antropocentristického pojetí ochrany život-
ního prostředí je cílem jeho ochrany člověk. Poškozené, nebo nezvratně zničené život-
ní prostředí je pak předmětem zájmu práva jen potud, pokud se například poškozená 
půda zpětně projevuje na člověku přes potravní řetězec nebo tak, že poškozené krajin-
né prostředí samo způsobí jeho onemocnění. Oproti tomu, středem zájmu antropo-
-biocentrismu je i ochrana života samého bez zřetele na to, zda například prostředky 
vynaložené na takovou ochranu přinesou bezprostřední užitek pro člověka či nikoliv. 
Antropo-biocentrismus je v  podstatě zdůrazněná myšlenka trvalé udržitelnosti do-
vedená až do právních důsledků tohoto pojetí. Požadavkem antropo-biocentrismu je 
vedle právní subjektivity člověka především zakotvení subjektivity životního prostře-
dí13 a potřeba vyjádření úplných ekonomických nákladů lidské činnosti.

Uvedené pojetí však právní řád dosud nesdílí. Dle mého názoru tento tradiční 
přístup již nevyhovuje současné realitě, neboť nereaguje na změny, které proběhly ve 
společnosti za posledních 2000 let; zejména nepromítá proměnu ve vztahu člověk-
-příroda, jak jej nastolily tržní síly, a z něj zvýšenou potřebu odpovědnosti lidstva za 
ekologické škody. Nevládní organizace chránící zájmy životního prostředí by proto dle 
mého názoru měly přestat usilovat o „získání práva na příznivé životní prostředí“. Na-
opak by měly začít chtít hájit samotná „práva životního prostředí“. K tomu vedou dvě 
legislativně-technické cesty. První spočívá ve změně Listiny zakotvením práva život-
ního prostředí na existenci a na zachování a obnovu jejich funkcí a následném přizná-

13) podrobněji viz str. 52 a násl., Petržílek Petr, Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, 2002 
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íní způsobilosti životního prostředí k právním úkonům prostřednictvím občanského 
zákoníku. Zákonným zástupcem životního prostředí by byly právě NGOs. Dovoluji si 
předpokládat, že tento přístup by byl nepřijatelný jak pro konzervativní akademickou 
sféru, tak pro politickou garnituru. Druhá cesta se opírá především o římskoprávní 
koncepci, která přiznává subjektivitu tradičně pouze fyzickým a právnickým osobám. 
Tento přístup by tedy mohl být přijatelný z hlediska právní teorie (přijatelnost z hle-
diska politické průchodnosti vysvětlím až v návaznosti na výklad řešení problému). 
Právnická osoba jako subjekt práva se ve smyslu právní teorie vyskytuje ve dvou zá-
kladních formách. Pro korporace je typická osobní náplň. Jsou jimi zejména obchodní 
společnosti, ale i veřejnoprávní korporace, například územní samosprávy, které sdru-
žují občany mající na jejich území trvalý pobyt. Z podstaty věci je zřejmé, že korpo-
race coby sdružení jiných osob, nemohou být řešením uvedené problematiky. Zbývají 
tedy fundace (termín převzat z připravované nové úpravy občanského zákoníku), tedy 
právnické osoby nadační povahy, resp. právnické osoby fondového typu. Pro fundace 
je typické, že mají věcnou náplň a nemají žádné členy. Pro nadace, resp. nadační fon-
dy zřizované podle platného práva platí, že tuto věcnou náplň tvoří účelové sdružení 
majetku. Potažmo tedy platí, že takto formalizované sdružení majetku má právní sub-
jektivitu. Jménem takového sdružení jedná statutární orgán. Připravovaná rekodifika-
ce občanského práva poněkud rozšiřuje definiční prostor pro osoby fondového typu.
Tady se naskýtá právě příležitost prolomit dosavadní chápání fundací jakožto sdružení 
majetku a rozšířit jej o nový typ „sdružení životního prostředí“. Prostřednictvím ta-
kového obratu, který by dle mého názoru právní teorie chtě nechtě měla připustit, lze 
životnímu prostředí, jako v případě nadací majetku, zajistit právní subjektivitu. Role 
občanských sdružení by v tomto případě spočívala v tom, že by zastávala úlohu statu-
tárního orgánu, tedy zastupovala zájmy životního prostředí přímo jménem životního 
prostředí a nikoliv svým. 

Pro vznik a formu těchto sdružení životního prostředí (dále jen „agentury“) by 
platilo, že by se jednalo o právnické osoby zřízené zákonem a potažmo právnické oso-
by sui genesis. Zřídily by se s územní působností pro jednotlivé kraje. Předmětem je-
jich činnosti by bylo zastupování zájmů životního prostředí ve správních a soudních 
řízeních. Mimo to by agentury mohly vykonávat i další činnosti směřující k udržitel-
nému rozvoji společnosti. Nejvyšším orgánem agentury by měla být Rada agentury, 
jejíž členy by byly místně příslušné organizační jednotky právnických osob, které 
nebyly zřízeny za účelem dosažení zisku a jejichž předmětem činnosti je ochrana ži-
votního prostředí nebo jeho složek, pokud tyto právnické osoby se svým členstvím 
v Radě agentury vyjádří písemný souhlas a doručí jej Ministerstvu životního pro-
středí. Členství v Radě agentury by zaniklo zánikem člena Rady agentury, písemným 
vzdáním se členství v Radě agentury doručeným Ministerstvu životního prostředí 
nebo rozhodnutím většiny všech členů Rady agentury, ke kterému by mohlo dojít jen 
z důvodu hrubého porušení statutu agentury vylučovaným členem. Statut agentury 
a jeho změny schválené většinou všech členů Rady agentury by nabyl účinnosti dnem 
doručení Ministerstvu životního prostředí. Agentury by sice vznikly ze zákona, způ-



154

K
O

D
EX

 ž
iv

o
tn

íh
o

 p
ro

st
ře

d
í –

 z
d

ro
j p

o
le

m
ik

 i 
n

ad
ěj

í sobilost k právním úkonům by však nabyly až registrací, která by byla podmíněna tím, 
že má jménem agentury, kdo vystupovat. Rada agentury by však nebyla jejím statutár-
ním orgánem. Statutárním orgánem agentury by byl každý jeden člen Rady agentury 
a předseda Rady agentury. V případě rozporu mezi právními úkony učiněnými v téže 
věci více než jedním statutárním orgánem agentury, nestanovil-li by statut agentury 
jinak, by byl rozhodující právní úkon učiněný předsedou Rady agentury, nebo jím 
pověřeným statutárním orgánem. Za závazky agentury učiněné členem Rady agentury 
by ručil tento její člen, popř. jednalo-li by jménem agentury více členů rady Agentu-
ry společně, ručili by tito členové za učiněné závazky společně a nerozdílně. Zde by 
bylo možné připustit jejich předcházející písemné ujednání o jiném způsobu ručení. 
Za závazky agentury učiněné předsedou Rady agentury by ručili všichni členové Rady 
agentury společně a nerozdílně. 

Dle mého názoru by vznikem těchto právnických osob nebyl omezen princip ob-
čanské iniciativy, neboť statutárními orgány těchto právnických osob by byli všichni čle-
nové agentur (zpravidla občanská sdružení). Jediné omezení by spočívalo ve vymezení 
pravidel řešení sporů v případech, kdy jménem agentury vystupuje více těchto občan-
ských sdružení v téže věci. Právním úkonům jménem agentury musí odpovídat úprava 
odpovědnosti (ručení) za tyto úkony. Za závazky agentury by ručil ten (to občanské 
sdružení), kdo je učinil. Jsem přesvědčen, že takto odůvodněné řešení by mohlo být 
i politicky průchodné zejména díky tomu, že vedlejším efektem tohoto vymezení účasti 
dotčené veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy by bylo i zamezení tolik kritizované-
ho (byť okrajového) zneužívání institutu účasti veřejnosti podnikatelskou konkurencí 
a sjednocení rozdílných stanovisek jednotlivých občanských sdružení v jednom řízení. 
Neopomenutelný je v této souvislosti i regionální charakter těchto sdružení. Z pohledu 
politického jednání by se však jednalo o hlavní efekt této právní úpravy. Jsem si samo-
zřejmě vědom různých úskalí legislativního procesu, proto navrhuji zřídit tato sdružení 
při příležitosti předložení nového zákona o životním prostředí. V praxi by se tak funkce 
těchto agentur vyzkoušela na problematice vymáhání ekologické újmy a v některých 
dalších řízeních před správními soudy. Prozatím nepředpokládám nahrazení účasti 
NGOs v řízeních podle složkových právních předpisů (zejména zákona o ochraně pří-
rody a krajiny, vodního zákona a zákona o GMO, podaří-li se prosadit jeho novelu). 

Ad E)
Posledním nástrojem vedoucím ke zjednodušení procesů v oblasti práva životního 

prostředí je zajištění jednotné odborné podpory výkonu veřejné správy prostřednic-
tvím odborně způsobilých osob. Zákony obsahují řadu akreditovaných osob, odborně 
způsobilých osob, autorizovaných osob atd., jejichž předmět činnosti je zaměřen na 
ochranu jedné složky životního prostředí (například geologické hodnocení14, biologic-
ké hodnocení, hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, posuzování vlivů na 
veřejné zdraví, posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování vlivů na NATURU 

14) podrobněji například str. 87 a násl. Špona, Vícha, Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy 
s komentářem, ABF, a.s., nakl. ARCH, Praha 2005 
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í2000 atd.). Princip, který je označen jako „ochrana životního prostředí jako celku“, 
však předjímá, že každý, kdo přijímá a provádí opatření k ochraně životního prostředí, 
musí brát v úvahu dopady na životní prostředí jako celek. Nepopiratelně se tento prin-
cip nejvíc vztahuje na orgány veřejné moci a na veřejnou správu zvláště. Je proto ne-
zbytné zajistit odbornou podporu výkonu veřejné správy z hlediska ochrany životního 
prostředí tak, aby odborné podklady, které připravují odborně způsobilé osoby a které 
mají váhu důkazu při rozhodování úřadů, byly v souladu s tímto princem. To lze ovšem 
zajistit nikoliv prostřednictvím fyzických osob, neboť se nepředpokládá, že takový ob-
jem znalostí a odborností je sto pojmout jeden člověk. Navrhuje se proto, aby odborně 
způsobilou osobou byla napříště jen osoba právnická, pro kterou příslušný okruh od-
borníků smluvně pracuje. Je pak zřejmé, že výstup, který bude úřadu poskytnut, musí 
být věcně vyvážený a nerozporný – zajištění sladění případných sporů mezi odborníky 
nebude nadále řešit úřad, ale samotná odborně způsobilá osoba, která za stanovisko 
odpovídá v jeho celku. Tento postup samozřejmě nevylučuje předložení vyjádření jiné 
odborně způsobilé osoby, které si jako oponentní posudek opatří účastník řízení nebo 
dotčený úřad. Taková stanoviska musí mít z pozice hodnocení důkazů stejnou váhu. 
Druhou významnou výhodou navrženého řešení je, že autorizace se nebude napříště 
vydávat ve správním řízení. Za tímto účelem jsme vlastně bez úprav převzali platné 
znění § 6 zákona o integrované prevenci, kdy odborná způsobilost k vydávaní tako-
vých stanovisek vzniká zápisem do rejstříku odborně způsobilých osob. Vzhledem 
k tomu, že na tento zápis není právní nárok, žadatel nemůže být případným nezapsá-
ním zkrácen na svých právech, a proto není důvod mu za tímto účelem poskytovat 
opravné prostředky. Odpovědnost za faktickou odbornou způsobilost tedy napříště 
nese orgán, který zápis do rejstříku provádí (blíže viz komentář k zákonu o integrova-
né prevenci15). Tímto způsobem dojde ke značnému zjednodušení a zpružnění proce-
sů autorizací, akreditací apod. podle práva životního prostředí. V neposlední řadě je 
cílem navržené úpravy zamezit resortismu a nekoncepčnosti, kteréžto se nejvíce pro-
jevují v úpravě autorizací ve věci posuzování vlivů na životní prostředí. Zjednodušení 
ve vztahu k autorizovaným osobám již předpokládal předkladatel v samotném návrhu 
zákona o posuzování vlivů16, nicméně se mu nepodařilo zejména díky Ministerstvu 
zdravotnictví a lobby ze strany jakésy komory autorizovaných osob toho dosáhnout. 
Předně lobbyisté dosáhli toho, že autorizované osoby se mají podílet nejen na zpraco-
vání posudku, ale i dokumentace, za kterou výhradně odpovídá oznamovatel, který 
by se neměl schovávat za zástěnu autorizace. Za druhé si Ministerstvo zdravotnictví 
vymohlo zvláštní autorizaci pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. V souvislosti s im-
plementací směrnic vztahujících se k NATUŘE 2000, se jako třetí podklad k vydání 
stanoviska EIA požaduje tzv. zvláštní naturové posouzení od autorizované osoby, jimž 
byla autorizace udělena podle zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 45i). Je zřejmé, že 

15) str. 27 a 86 – 92, Petržílek, Tichá, Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění, ABF, a.s., nakl. 
ARCH, Praha 2002

16) viz například str. 81, Petržílek, Guth, Týcová, Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentá-
řem, ABF, a.s., nakl. ARCH, Praha 2002
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í taková hypertrofie autorizací je neúnosná, resp. že se celý proces vymkl ministerstvu
z rukou. Znovu jedině pod záštitou jedné odborně způsobilé osoby zahrnující všechny 
odbornosti potřebné k posuzování vlivů lze nahradit tři razítka jedním.

Hlava V

Hlava V se zabývá dobrovolnými nástroji aplikovanými v ochraně životního pro-
středí, které se standardně používají i v zemích Evropské unie – systém řízení a auditu 
z hlediska ochrany životního prostředí a také označování ekologicky šetrných výrobků 
(tzv. ekolabeling). Systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí spočí-
vá na dobrovolné účasti právnických a fyzických osob na ochraně životního prostředí 
v rámci jejich činnosti. Tento nástroj dnes upravuje nařízení č. 761/2001 Evropského 
parlamentu a Rady (ES) z 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Účelem úpra-
vy navrhované v  této kapitole je zajistit implementaci tohoto předpisu ES. I v oblasti 
označování ekologicky šetrných výrobků (tzv. ekolabeling) je hlavním pramenem prá-
va přímo aplikovatelný předpis ES, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revizi systému udělování eko-značky Spo-
lečenství. Vstupem ČR do Evropské unie se obě nařízení stala v plném rozsahu a pří-
mo součástí českého právního řádu, a proto zde uváděná ustanovení řeší pouze otázky, 
jejichž úpravu nařízení ponechává na členských státech (kompetenční otázky, sankce).

Třetím nástrojem je systém smluv o veřejnoprávních závazcích v oblasti ochrany 
ŽP, například:
a) o součinnosti
b) o poskytování prostředků
c) o předávání informací
d) o odborných konzultacích
e) o plnění příslušných standardů ochrany ŽP
f) o přistoupení k EMAS
g) o smluvní ochraně ZCHÚ, území NATURY 2000, nebo památného stromu
h) o přísnějších požadavcích na ochranu ŽP než stanoví zákon. 

V minulosti se tento systém osvědčil v podobě tzv. dobrovolných dohod, které 
uzavíralo ministerstvo s podnikovou sférou. Příkladem může být například dobro-
volná dohoda uzavřená s v dubnu 1999 mezi MŽP a Českým sdružením pro obaly 
a životní prostředí, která do účinnosti zákona o obalech sloužila jako prostředek k im-
plementaci směrnice 94/62/ES17. Nový správní řád upravuje základní zásady smluv 
o veřejnoprávních závazcích. Navrhovaná úprava smluv v ochraně životního prostředí 
z tohoto důvodu upravuje pouze odchylky od správního řádu. V tomto smyslu návrh 
řeší zejména věcné vymezení smluv, které se vztahují pouze na oblast ochrany životní-
ho prostředí, zásady kontroly plnění smluv a porušení závazků.

17) blíže viz Petržílek Petr, Zákon o obalech a související předpisy s komentářem, IFEC, Praha 2002, str. 10 – 12
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íHlava VI

Hlava VI upravuje především oblast přístupu k informacím o životním prostředí. 
I zde je základem legislativa ES, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Ra-
dy 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení 
směrnice Rady 90/313/EHS. Návrh zákona zde důsledně přebírá požadavky směrnice 
a kromě toho upravuje i další související otázky, např. tzv. environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu. Zjednodušeně lze celou úpravu znázornit takto:
1. Environmentální vzdělávání: 

a) jako součást vzdělávání pedagogických pracovníků a školního vzdělávání,
b) na základě Státního programu a Krajských koncepcí environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty,
c) prostřednictvím environmentálního poradenství.

2. Jednotný systém informací o životním prostředí – principy: 
• informace do jednotné evidence shromažďuje jeden subjekt (předpokládám, 

že se bude jednat o Českou správu životního prostředí – viz komentář k hlavě 
VIII),

• veřejná přístupnost,
• povinnost bezplatné výměny informací s ostatními orgány veřejné správy.

3. Svobodný přístup k informacím o životním prostředí. Základním východiskem 
pro právní úpravu v oblasti přístupu k informacím o životním prostředí je legis-
lativa ES – viz uvedená směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním 
prostředí. Tento právní předpis v oblasti přístupu k environmentálním informa-
cím důsledně přejímá požadavky Aarhuské úmluvy, jejíž smluvní stranou byly 
vedle jednotlivých členských zemí i Evropská společenství. Směrnice je promít-
nutím požadavků Aarhuské úmluvy, resp. jejího tzv. 1. pilíře (který upravuje prá-
vě přístup veřejnosti k environmentálním informacím) do komunitárního práva. 
Aarhuskou úmluvu již v roce 1998 podepsala i Česká republika, po ukončení ra-
tifikačního procesu vstoupila pro ČR v platnost v říjnu 2004. Navrhovaná právní
úprava konkretizuje ústavní zásadu uvedenou v čl. 35 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod, podle níž má každý právo na včasné a úplné informace o stavu 
životního prostředí a přírodních zdrojů. Navrhovaná právní úprava je v podstatě 
transkripcí zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů.

Hlava VII

Hlava VII upravuje přehledně oblast ekonomických nástrojů ochrany životního 
prostředí, zejména poplatky. Hlavním důvodem je sjednocení jednotlivých ekonomic-
kých nástrojů do společné úpravy použitelné nejen pro ty složky životního prostředí, 
které je v současné době využívají, ale potenciálně i pro další složky (např. hluk).

Při řešení problémů životního prostředí vyvíjí současná legislativa tlak na zne-
čišťovatele pomocí především administrativních nástrojů, tj. formou příkazů, zákazů 
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í a pokut, které znečišťovateli neposkytují prostor pro jeho rozhodování. Ekonomický 
pilíř udržitelného rozvoje naopak preferuje zavádění ekonomických nástrojů, které 
mají simulovat působení trhu, čímž vytváří prostor pro rozhodování subjektů trhu. 
Původci negativních externalit jsou zatíženi platbou (daní, poplatkem, úhradou), pů-
vodci pozitivních externích efektů jsou naopak finančně zvýhodněni (dotace, subven-
ce, odpisy či osvobození od daní, zvýhodněné půjčky a záruky za úvěry). Obojí funkci 
– represivně-motivační – plní systémy obchodovatelných povolení. Tento nástroj lze 
využít tam, kde lze jednoznačně určit znečišťovatele a množství emisí. K ekonomic-
kým nástrojům politiky ochrany životního prostředí nepochybně dále patří i veřejné 
výdaje (vládní, krajské i obecní) na investiční a neinvestiční akce a ekologicky uvě-
domělé nákupy. Je nepochybné, že důslednější zavádění ekonomických nástrojů má 
v naší legislativě značné mezery a právě pro jejich flexibilnost i otevřenou budoucnost
ve vztahu k zajištění udržitelného rozvoje ekonomiky. 

Stěžejním nástrojem makroekonomické politiky udržitelného rozvoje je provedení 
ekologické daňové reformy. Základními rysy této reformy jsou restrukturalizace existu-
jících daní a přesun od zdanění práce ke zdanění faktorů, zavedení nových ekologických 
daní, odstranění dotací s nepříznivými dopady na životní prostředí a dodržení principu 
neutrality reformy18. Jejím legislativním odrazem tedy musí z povahy věci být instituty 
finančního práva, nikoliv tedy kodexu. Přesto mi dovolte několik slov k této reformě.
Smyslem ekologické daňové reformy je (zpočátku alespoň částečně) internalizovat externí 
náklady, tj. zahrnout do tržních cen náklady statků a služeb, které nám poskytuje životní 
prostředí, aniž tržní cena vyjadřuje jejich vzácnost (tj. přinejmenším náklady na jejich 
zachování), a dále zajistit sociální udržitelnost snížením ceny práce. Fiskální neutralita má 
být zajištěna započtením snížení příjmů veřejných rozpočtů v důsledku snížení plateb po-
jistného na sociální zabezpečení a daňového zvýhodnění ekologických investic se zvýše-
ním příjmů v důsledku výnosů z přímých ekologických daní. Pokud jde o předmět těchto 
přímých ekologických daní, bylo by velmi krátkozraké vycházet pouze ze Směrnice týka-
jící se změn v systému zdanění energetických výrobků a elektřiny na úrovni Evropského 
společenství19, která stanoví členským státům povinnost zdaňovat elektřinu a energetické 
výrobky (motorová paliva a topiva, včetně zemního plynu). Logickým a systémovým kro-
kem pro existenci negativních externích efektů v důsledku těžby a spotřeby je i paušální 
zdanění ostatních „výrobků“ z neobnovitelných přírodních zdrojů – tj. ostatních vyhra-
zených i nevyhrazených nerostů, které nejsou energetickými výrobky ve smyslu směrnice 
(sazba oproti energetickým výrobkům však musí být nižší). 

Vhodným ekonomickým nástrojem, jak bylo již shora konstatováno, je využití 
systémů obchodovatelných povolení. I v tomto případě bude základem naší právní 
úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady ustavující schéma pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství20. Jednou z možností, 

18) Jílková J., Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany ovzduší a klimatu, IREAS, Praha 
2003, str. 84

19) směrnice č. 96/2003/EC
20) směrnice č. 2003/87/ES
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íjak má být v České republice tento systém postaven, je vydávání povolení k vypouštění 
skleníkových plynů jednotlivým provozovatelům zařízení, kterým se stanoví povin-
nost tyto emise měřit a indikativní emisní limity. Držitel povolení bude mít právo na 
vydání emisních povolenek v množství odpovídajícímu povolenému emisnímu limitu. 
Daný znečišťovatel může buď snížit emise pod přidělenou úroveň a následně pak zbylé 
emisní povolenky prodat, nebo bude emitovat více škodlivin než odpovídá přiděleným 
povolenkám a pak bude muset další emisní povolenky nakoupit. V případě, že z ně-
jakého důvodu tyto povolenky nenakoupí, zaplatí poplatek, jehož výše bude výrazně 
překračovat tržní hodnotu povolenky. Jiná sankce za nedodržení indikativního emis-
ního limitu ze zákona přípustná není. Pro úpravu de lege ferenda, tedy pro účely ko-
dexu lze předpokládat, že bude možné nahradit systémem obchodovatelných povole-
nek i pro jiné vybrané formy znečišťování (pro něž budou stanoveny standardy kvality 
životního prostředí) administrativní systém stanovování nepřekročitelných emisních 
limitů sankcionovaných pokutami. Obchodování s povolenkami se tedy bude vztaho-
vat na emise znečisťujících látek nebo na produkci vybraných odpadů (čímž bychom 
nahradili dle mého názoru málo funkční systém plánů odpadového hospodářství po-
řizovaného původci a územními samosprávnými celky). Ve všech případech lze použít 
systém povolení a povolenek na základě národních alokačních plánů. 

Poplatky využívané právem životního prostředí můžeme v zásadě rozdělit na po-
platky za znečišťování životního prostředí a na poplatky za využívání přírodních zdrojů. 
Sjednocení právní úpravy poplatků není těžkým legislativním problémem, ale zásadním 
problémem při jeho prosazení. V této oblasti se snoubí všechny negativa, které se s prá-
vem životního prostředí spojují. Klíčovou roli zde hraje jak resortismus uvažujeme-li 
sloučení systému poplatků podle vodního práva (Mze), horního práva (MPO), hluko-
vé úpravy a úpravy zdrojů minerálních a léčivých vod (Mzd), odpadového zákona aj. 
(Mžp), tak složkový přístup, když úpravy podle složkových předpisů mají svůj zaběhnutý 
režim, od kterého se nemíní žádný ze specialistů oprostit. Dalším problémem je sjedno-
cení úpravy ve vztahu k příjemcům výnosů z poplatků, kdy se střetáváme zejména se 
zájmy místních a regionálních samospráv a zájmy státu a jeho nejasnou situací ve vztahu 
k zajištění prostředků ke kofinancování evropských zdrojů. Přesto zavedení jednotného
systému ve věcech poplatků je jednoznačně uživatelsky, administrativně i ekonomicky 
příznivým počinem – je dalším krokem k mnou prosazované „naturalizaci“ práva život-
ního prostředí. Zároveň je třeba říci, že v našem systému poplatků jednoznačně dominu-
je fiskální efekt. Tím jednoznačně ztrácí na efektivnosti z hlediska ekologického. Dalším
mým zájmem je tedy tuto situaci napravit zvýrazněním motivačního významu poplatků 
tím, že na jedné straně dojde k razantnímu navýšení poplatku a na druhé straně budeme 
definovat opatření, na základě jejichž provedení bude možné se poplatkové povinnosti
zprostit – tedy tzv. systém „feebates“ (pokut a odměn). V následujících řádcích následují 
základní schémata právní úpravy obou druhů poplatků:
1. Poplatky za znečišťování životního prostředí:

• sazba: pro jednotlivé znečišťující látky, pro jejich celkové množství nebo pro 
jednotlivé způsoby znečištění, popřípadě způsoby znečištění,
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í • výše poplatku: sazba x množství znečišťující látky nebo doba trvání znečišťo-
vání,

• příjemce poplatku: SFŽP
• vybírání poplatku: 

a) při jednorázovém znečištění: poplatkové přiznání a zaplacení celnímu 
orgánu do 30 dnů ode dne znečištění,

b) při opakovaném či trvalém znečišťování:
1. znečišťovatel výpočet poplatku každoročně oznamuje celnímu orgá-

nu a orgánu životního prostředí
2. orgán životního prostředí vydá rozhodnutí o vyměření poplatku 

a stanoví výši záloh
3. poplatek vymáhá celní orgán

• prominutí poplatku: na základě včasné realizace zlepšujícího opatření.
2. Poplatky za využívání přírodních zdrojů:

• sazba na množstevní jednotku využitého přírodního zdroje,
• výše poplatku je stanovena rozhodnutím, které je zasíláno celnímu orgánu,
• příjemce poplatku: 50% obec, 50% SFŽP,
• vymáhání poplatku

a) při trvalém využití: jednorázový poplatek – poplatkové přiznání a zapla-
cení celnímu orgánu,

b) při dočasném využívání: zálohový systém a každoroční poplatkové při-
znání,

• prominutí poplatku: poplatkové povinnosti se lze zprostit na základě systému 
obnovy nebo úspor přírodního zdroje stejného druhu (systém megatun nebo 
megawattů).

K ekonomickým nástrojům bezpochyby náleží též podpory z veřejných rozpočtů 
(dotace, zvýhodněné půjčky nebo převzetí závazku). K těm, jak již bylo v komentáři 
k hlavě III řečeno, náleží povinnost zhodnotit riziko dopadu podporovaného opatření 
na životní prostředí s tím, že se v případě negativního výsledku podpora neposkyt-
ne. Dále sem patří systémy finančního zajištění potenciálních rizik, nebo budoucích
nákladů. Finanční zajištění může mít formu pojištění, složení finanční jistiny, zřízení
rezervního fondu, nebo zřízení zvláštního vázaného účtu. Kterou formu si povinná 
osoba vybere, kodex zpravidla ponechá na jejím vlastním uvážení (podrobnosti sta-
noví zvláštní část). Zálohové systémy, tj. depozitně – refundační systémy, jsou známy 
již z úpravy zákona o obalech. Předpokládáme, že se tyto systémy uplatní nejen u vrat-
ných lahví a jiných zálohovaných obalů, ale i u vybraných výrobků (např. baterií). 

Hlava VIII

Hlava VIII je poslední kapitolou obecné části zákona a zabývá se organizací veřej-
né správy v oblasti ochrany životního prostředí a tzv. vrchním státním dozorem mi-
nisterstva životního prostředí. K tomu nezbývá než říci, že se jedná o nedopracovanou 



161

K
O

D
EX

 ž
iv

o
tn

íh
o

 p
ro

st
ře

d
í –

 z
d

ro
j p

o
le

m
ik

 i 
n

ad
ěj

íkapitolu zákona nikoliv proto, že by nezbývaly kapacity na její dopracování, ale proto, 
že všechny varianty, které byly ve vnitrorezortním připomínkovém řízení posuzovány 
(tedy včetně stávajícího stavu) se ukázaly jako neprůchodné. Za této situace ministr 
rozhodl posečkat s její formulací do vyjasnění dalšího postupu ve věci reformy ústřed-
ní státní správy. Na vládní úrovni již probíhá reforma a modernizace ústřední státní 
správy, jejímž cílem je zajistit, aby ústřední správní úřady lépe prosazovaly realiza-
ce zákonů a efektivně sloužily společnosti. Státní správa má být více orientovaná na 
kvalitu služeb a na výsledky, lépe a pružněji reagovat na poptávku ze strany občanů. 
Mají být zavedeny nástroje umožňující systematické zvyšování efektivity vynakládání 
veřejných prostředků a zlevňování činnosti ústředních správních úřadů. Reforma má 
též za cíl podpořit širší využití moderních technologií a manažerských metod řízení 
a zvýšit horizontální koordinaci a komunikaci ústředních správních úřadů. To je ale 
asi tak všechno, na čem se zástupci resortů byli schopni shodnout. Dovoluji si proto 
dále prezentovat variantu, kterou přikládám jako přílohu a kterou jsem prosazoval do 
kodexu.

Nejdříve mi ale dovolte několik slov o logice v přístupu při vytváření této varianty. 
U institucionálního zabezpečení udržitelnosti vycházejme ze struktury, kterou Čes-
ká republika tč. oplývá, resp. v rámci realizované reformy veřejné správy, vč. reformy 
ústřední státní správy, oplývat bude. 

Strategické řízení spočívající v legislativní činnosti (podrobněji níže) a v pláno-
vání, tedy přijímání základních politik, strategií, plánů a koncepcí, by mělo zůstat 
v rukou vlády, která odpovídá za uplatnění prvků udržitelnosti v těchto strategiích. 
Jednotlivé strategie jsou připravovány ústředními správními orgány (státní politika ži-
votního prostředí, surovinová a energetická koncepce, dopravní politika, sociální po-
litika apod.) a měly by být v souladu se Strategií udržitelného rozvoje České republiky. 
Za účelem formulace této strategie a kontroly jejího promítnutí do ostatních politik si 
vláda zřizuje svůj poradní orgán Radu vlády pro udržitelný rozvoj. Na úrovni muni-
cipalit se schvalují regionální koncepce, které nesmí být s ústředními v rozporu. Nej-
důležitější úlohu hrají samosprávy v oblasti územního plánování. Taktické řízení na 
ústřední úrovni by mělo být výhradně v působnosti ministerstev. Ve sledované oblasti 
udržitelného rozvoje má hrát klíčovou roli Ministerstvo životního prostředí. Nosná 
část taktického řízení spočívá v rozhodnutí o standardech kvality životního prostře-
dí (podrobněji k pojmu viz komentář k hlavě první a druhé), které musí odpovídat 
objektivním environmentálním mezím, resp. kapacitě ekosystému, jak je předpoklá-
dá definice udržitelného rozvoje. Posouzení této otázky se pohybuje na vědecké bázi.
Standardy kvality životního prostředí by měly mít povahu plánů nižšího stupně, jako 
jsou například plány snižování imisí či plány odpadového hospodářství. Celorepubli-
kové limity bez jejich rozpracování krajskými plány, nechť se zpracovávají pro činnosti 
a znečišťování životního prostředí, které mají globální efekt – např. emisní stropy ply-
nů. Stanovování standardů kvality životního prostředí pro činnosti a znečišťování s re-
gionálním účinkem nechť se rozpracovává na krajské úrovni. I plány, jimiž se stanovují 
standardy kvality životního prostředí, by měly být posuzovány z hlediska jejich vlivů 
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í na životní prostředí. Navrhování standardů musí zajišťovat instituce k tomu vybavena 
jak z hlediska monitoringu tak z hlediska jejich aplikace (Česká správa životního pro-
středí). Jejich schvalování musí ještě posoudit nadresortní instituce (RVUR) – blíže viz 
komentář k hlavě II. 

Operační řízení, pokud jde o: 
1. správní řízení a jiné typy rozhodování by mělo být plně vyjmuto z působnosti 

ministerstva. Toto rozhodování by mělo být svěřeno municipalitám nebo specia-
lizovanému orgánu státní správy (Správy CHKO a NP). Výjimečně u posuzování 
činností s přeshraničním účinkem nebo činností nadregionálního charakteru lze 
uvažovat s prvostupňovým rozhodováním instituce agenturního typu21, jakožto 
správního úřadu s celorepublikovou působností – Česká správa životního prostře-
dí. Odvolací řízení proti všem rozhodnutím by s ohledem na požadavek Aarhuské 
úmluvy22 o projednání věci v plné jurisdikci před nezávislými orgány bylo svěřeno 
Správnímu tribunálu (viz komentář k hlavě IV). Ministerstvo by v souladu se zá-
měrem reformy ústřední státní správy nemělo být napříště zatěžováno rozhodo-
váním tohoto typu. 

2. odborné zajištění výkonu veřejné správy by mělo být svěřeno odborně způsobi-
lým soukromým osobám, jako jsou např. odborně způsobilé osoby podle zákona 
o integrované prevenci23, a zároveň některému státnímu zařízení, které by garan-
tovalo pokrytí posouzení i těch činností, pro které soukromá sféra akreditována 
není a dále činností, které jsou z ekonomických či jiných důvodů vykonatelné jen 
prostřednictvím státu (např. vedení informačních systémů v oblasti životního 
prostředí a aplikace standardů životního prostředí s ohledem na místní podmín-
ky). Takovou organizací by měla být právě Česká správa životního prostředí.

3. kontrolu implementace právních předpisů a správních rozhodnutí by mělo být 
zachováno oprávnění orgánů veřejné správy kontrolovat výkon svých rozhodnutí 
a případně oprávnění udělit sankci za jeho porušení se souběžnými pravomocemi 
České správy životního prostředí v oblasti kontroly a sankcí obecně. Ministerstvo 
by napříště mělo důsledněji využívat institutu vrchního státního dozoru, zejména 
ve vztahu ke kontrole výkonu oprávnění municipalit.

4. poskytování dotací, zvýhodněných půjček a záruk – s výjimkou taktické části 
rozhodování (schvalování směrnic), které je svěřeno ministerstvu – by nadále za-
jišťoval především Státní fond životního prostředí. Ten by dle mého názoru měl 
být i příjemcem těch prostředků ze státního rozpočtu, ze kterých se dnes realizují 
přímé dotační programy ministerstva. Dotační politika samospráv zvláštní insti-
tucionální zázemí nevyžaduje.
Jak je vidno, tato varianta hlavy VIII počítá se zřízením České správy životního 

prostředí (dále jen „Správa ŽP“). Přitom se má za to, že Správa ŽP vznikne z některých 
organizací zřizovaných MŽP. Základem budoucí Správy ŽP by se tak měly stát jakožto 

21) S jejich zřízením se předběžně počítá v rámci připravované reformy ústřední státní správy
22) Čl. IX Aarhuské úmluvy
23) § 6 zákona o integrované prevenci
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ípilíř v oblasti správního řízení a kontroly především dnešní ČIŽP a částečně též ně-
které útvary MŽP, které mají ve své působnosti vedení správních řízení (např. odbor 
zvláště chráněných částí přírody, odbor odpadů, odbor ochrany ovzduší). Druhý pilíř 
spočívající v odborném zajištění výkonu státní správy by pak tvořily AOPK, Správa 
CHKO ČR a částečně též VÚV (CEHO). ČHMÚ a CENIA (bývalá ČEU) by pak tvoři-
la třetí pilíř spočívající v monitoringu a jednotném systému informací o životním pro-
středí. Vznikla by tak organizace srovnatelná s řadou obdobně fungujících evropských 
agentur nebo například americké EPy. Zátěž ČSŽP správní činnosti lze odhadnout ko-
lem 4000 správních rozhodnutí ročně, přičemž polovina je spojena s náročným správ-
ním řízením. Další správní činnosti v závislosti na organizačním modelu představují 
správní činnosti ČIŽP. Správa ŽP by měla být v konečné fázi organizačně členěna na 
ředitelství sídlící v Praze a oblastní pracoviště umístěná v regionech. V této souvislosti 
je možno počítat s ušetřením dalších pracovních míst, protože na Správě ŽP nebude 
zapotřebí takový počet pracovníků zajišťujících vnitřní správu, personalistiku apod., 
jak je tomu v dnes existujících organizacích. Vzhledem k tomu, že v ústředí i v každém 
regionu má cílově vzniknout vždy pouze jedno pracoviště Správy ŽP (tzn. např. v regi-
onu namísto dnešního OI ČIŽP a střediska AOPK), mělo by být výsledkem organizač-
ních opatření též snížení nákladů na správu budov, případně za pronájmy kanceláří. 
Závěrem lze konstatovat, že realizace navrhovaného uspořádání státní správy v oblasti 
by neměla žádné přímé dopady do státního rozpočtu. Racionalizací některých správ-
ních procesů může dokonce dojít k úsporám v nákladech na výkon státní správy. 

Zvláštní část
Zvláštní část, jak je navržena v návrhu kodexu, je bezesporu z pohledu cíle, které-

ho se má dosáhnout, tj. kodex zahrnující veškeré právo životního prostředí (na úrovni 
zákona), zpracován nedostatečně. Důvodů je hned několik. Za prvé klasický problém 
spočívající v resortismu a složkovém přístupu při ochraně životního prostředí. Právo 
životního prostředí, jak je chápe teorie24, zasahuje do předmětu činnosti řady minis-
terstev. Především Ministerstva zemědělství, pokud jde o ochranu vody, půdy a lesa, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud jde o ochranu před ionizujícím zářením, 
o obnovitelné zdroje energie a problematiku horního práva, Ministerstvo zdravotnic-
tví, pokud jde například o hluk, vibrace a neionizující záření, dále pokud jde o léči-
vé a minerální vody, Ministerstvo vnitra, pokud jde o živelní pohromy, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, pokud jde o územní plánování a územní rozhodování … . Nyní si 
představte, že odborníci nebo spíše úředníci, kteří se při své běžné legislativní činnos-
ti vzájemně kontrolují, aby některý z resortů nezískal více kompetencí, či neomezil 
věcný dosah zákona v působnosti jiného resortu, by se měli sejít a společně vytvořit 
něco tak revolučního jako je zvláštní část kodexu. Přiznám se, že jsem trnul v okamži-
cích, když v meziresortním připomínkovém řízení byly projednávány takové nástroje, 

24) viz například Damohorský a kol., Právo životního prostředí, C.H.BECK, 2003
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í které se týkají všech těchto předpisů – jako například poplatky, že bude odhaleno, že 
v rámci následné přípravy paragrafovaného znění budeme zákonem novelizovat ostat-
ní předpisy a společné instituty z nich vyhazovat. Naštěstí se základní střety odehrály 
nad kompetencemi, kdy ministerstvo životního prostředí opravdu nemělo zájem co-
koliv měnit nad rozdělením působností daným kompetenčním zákonem. Tuto skuteč-
nost jsme do textu návrhu kodexu zdůraznili na dvou místech a bylo po rozporech. 
Je zřejmé, že revoluční prvky, které by mohly být obsaženy ve zvláštní části, zejména 
propojování institutů, které se týkají složkové úpravy, by byly neprosaditelné. Druhým 
důvodem, který velmi úzce souvisí s tím prvním, je samotná nejednotnost v pohledu 
na kodifikaci uvnitř ministerstva. Viz například zmínka v textu komentované hlavy
III obecné části týkající se environmentálního povolování. Ještě výraznější střety by se 
jistě odehrály se sekcí ochrany přírody a krajiny, ale i uvnitř samotného legislativního 
odboru, pokud bychom chtěli rozebrat a přepracovat instituty zdejší bible, tj. zákona 
o ochraně přírody a krajiny, a tento zákon potažmo zrušit. Věřím, že bych byl spíše ex-
komunikován, než abych v této snaze uspěl. Třetí důvod je daleko prozaičtější. Spočívá 
v nedostatečné kapacitě ministerstva takto rozsáhlý materiál kvalitně zpracovat. Po 
zralé úvaze a též z odkazem na německé zkušenosti, kdy se německým environmen-
tálním legislativcům sice podařilo vypracovat takto rozsáhlý a úplný návrh kodexu, 
ale ministerským úředníkům a politikům se ani nechtělo se pokusit o jeho prosazení 
v legislativním procesu, byla ministerstvem zvolena umírněnější cesta tvorby zvláštní 
části kodexu a to metodou per partes. Touto metodou postupuje velmi úspěšně při 
neustálých novelizacích zákona o řízení ochrany životního prostředí Holandsko. Roz-
hodli jsme se ale, že zvláštní část zákona ovšem musí být alespoň otevřena, abychom 
zabránily osudu stávajícího zákona o životním prostředí (jeho postupné vyklešťování 
specielními zákony). Jako nejvhodnější se nám pro tento účel jeví právě problematika 
odpadů, jehož stávající úprava je z mnoha důvodů nadále neúnosná. V tomto okamži-
ku a bohužel až ve fázi meziresortního připomínkového řízení požadoval dopracování 
zvláštní části náš spolupředkladatel tehdejší ministr a předseda Legislativní rady vlá-
dy. Po dlouhých jednání jsme dospěli ke kompromisu, že zákoník životního prostředí 
bude v první fázi de facto zákoníkem ochrany životního prostředí a bude v něm za-
komponována vedle horizontální úpravy alespoň veškerá technická ochrana životního 
prostředí. Zapracování složkové úpravy bylo předjímáno pouze v jednom navazujícím 
kroku, a to v horizontu do deseti let. Tento přístup se jevil ještě průchodným, neboť 
v technické ochraně je ministerstvo až na výjimky (jako například ochrana před hlu-
kem) jediným ústředním orgánem státní správy a navíc jednotlivé instituty technic-
ké ochrany jsou téměř nepropojitelné a tudíž se jedná o jejich transkripci ze stávající 
úpravy. Jediným revolučním prvkem, který se měl ve zvláštní části objevit, byla snaha 
o maximální využití prováděcích předpisů prostřednictvím co nejobecnější formulace 
povinností a co nejdokonalejší úpravy zmocňovacích ustanovení v mezích limitů vy-
tyčených Ústavním soudem – viz například kauza „smluvní rodiny“25. V časovém li-
mitu, který jsme měli k dispozici, však nebylo možné jiné zapracování této dohody do 

25) viz nález Ústavního soudu uveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 476/2004 Sb.
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ívěcného záměru kodexu než za pomocí kouzelné větičky: “Bude provedena transkrip-
ce stávající právní úpravy podle zákona o …… s maximálním využitím transpozice 
opatření podle bodu 1.4. hlavy I obecné části nařízeními vlády.“ Zákon ve své konečné, 
resp. ideální podobě, by ve své zvláštní částí obsahoval tři hlavy dále členěné na díly. 

Hlava I by obsahovala především společné pojmy. Za tímto účelem legislativní od-
bor ministerstva vytvořil slovník všech pojmů užívaných v právu životního prostředí, 
který byl později i publikován26, jehož účelem bylo mj. shromáždit případy, kdy pod 
stejným, resp. téměř stejným pojmem se objevují různé definice. Takové průřezové
pojmy vedle pojmů klasicky obecných – jako jsou například definice složek – by pak
po jejich redefinici byly součástí této hlavy. Pojmy, které jsou vlastní pouze dané úpra-
vě a nepřesahují svým použitím rámec jednotlivých dílů kodexu, by byly definovány
až v daném dílu a zpravidla metodou legislativní zkratky. 

Hlava II by obsahovala opatření technické ochrany životního prostředí. V uvede-
ném pojetí by jednotlivé díly obsahovaly úpravu s následujícím předmětem:
1. nakládání s odpady
2. ekologické požadavky na výrobky
3. nakládání s obaly
4. ochrana před znečišťováním ovzduší, ozónové vrstvy a klimatu
5. nakládání s GMO
6. podpora využívání obnovitelných zdrojů

a) při výrobě elektrické energie
b) při výrobě tepelné energie
c) při výrobě biopaliv

7.  nakládání s chemickými látkami a přípravky
9. (ochrana před hlukem, vibracemi, ionizujícím a neionizujícím zářením).

Hlava III, která zatím není součástí kodexu a jejíchž obsah byl stanoven pouze 
obecně – tedy ochrana složek životního prostředí a ekosystému. Následující návrh na 
propojení institutů složkové úpravy (tj. překonání složkového pojetí ochrany životní-
ho prostředí) vychází z některých mých analýz a úvah o možnostech řešení27. Je proto 
třeba jej považovat pouze za jednu z možných koncepcí budoucí úpravy:
• díl první by se zabýval plánováním ochrany životního prostředí a jeho složek včet-

ně plánů obezřetného nakládání s životním prostředím, 
• díl druhý by se mohl týkat vymezení složek životního prostředí  a užívání jejich 

mimoprodukčních funkcí a obsahoval by po oddílech: ustanovení o obecném 
užívání životního prostředí, ustanovení o zvláštním užívání životního prostředí, 
ustanovení o chráněných územích (o územní ochraně složek), CITES a ustanove-
ní o náhradách některých škod způsobených některými zvláště chráněnými živo-
čichy a o některých náhradách za omezení vlastnického práva,

26) Tichá a kol., Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, a.s., nakl. ARCH, Praha 2004
27) viz například nástin věcného záměru zákona o ochraně půdy a krajiny Petržílek Petr, Půda v krajině, MŽP, 

2001, str. 66 a násl.
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í • díl druhý by se týkal nakládání s životním prostředím   a využívání jeho produkč-
ních funkcí a obsahoval by po oddílech: ustanovení k povinnostem při využívání 
životního prostředí, ustanovení o procesu povolování nakládání s životním pro-
středím, 

• díl třetí by byl zaměřen na o prevenci vzniku škod při živelních pohromách a po-
stupu při jejich působení a obsahoval by po oddílech: ustanovení o prevenci a po-
stupu při vzniku škod v důsledku působení přírodních katastrof, úpravu vymeze-
ní ohrožených území, vytváření plánů prevence a postupu při vzniku nebezpečí, 
preventivních prohlídek, předpovědní a hlásné služby, opatření při působení pří-
rodních činitelů a při obnově.
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Přílohy
Věcný záměr koncentrovaného envi-
ronmentálního povolovacího řízení 
(Odborná studie)
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zpracovatel: Česká společnost pro právo životního prostředí

Praha 2005

Přehled použitých zkratek
Přehled použité literatury

Úvod – předmět a cíle studie 
Teoretické možnosti nastavení environmentálního povolení 
• Koncentrované environmentální povolovací řízení
• Požadavky na environmentální povolení
• Vymezení vzájemných vztahů a postavení relevantních institutů – územní roz-

hodnutí, EIA, IPPC
• Exkurs k hodnocení vlivu na území Natura (evropsky významné lokality a ptací 

oblasti) podle OchrPrKrZ
• Procesní integrace 
• Časová posloupnost „povolovacích“ řízení dotýkajících se vymezených záměrů/

zařízení
• Předpoklady integrace a teoretické možnosti přístupu z pohledu správního práva
• Integrace a koncentrace
• Procesní možnosti integrace
• integrační návrhy
• Závěry nad teoretickými možnostmi integrace procesní úprava řízení podle plat-

ného práva
Přehled požadavků na průběh procesu podle dílčích právních předpisů
• Exkurs k holandskému řešení (zahraniční vzor)
• Procesní úprava vydávání environmentálního povolení
• Předpokládané procesní kroky

Vazba složkových aktů na procesy podle stavebního zákona
Srovnání informačních požadavků (podkladů) podle jednotlivých předpisů
Závěr
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í Přílohy:
Schéma procesu IPPC 
Schéma EIA 
Schéma povolování záměrů podle StZ
Přehled kompetencí ve složkové ochraně životního prostředí
Přehled složkových aktů v IPPC ve vazbě na StZ

Přehled použitých zkratek

StZ Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů

IPPCZ Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o in-
tegrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o in-
tegrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

EIAZ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pro-
středí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

EIA Posuzování vlivů na životní prostředí
IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění
BAT Nejlepší dostupné techniky

Přehled použité literatury

České právo životního prostředí (Časopis České společnosti pro právo životního pro-
středí) 4/2004, ročník IV, č. 14, str. 86 – 90 – Pocta Milanu Pekárkovi
Bohne, E.: The Quest for Environmental Regulatory Integration in the European Uni-
on (forthcoming)
Damohorský, M.a kol.: Právo životního prostředí, C. H. Beck, Praha 2004
Hendrych D. a kol.: Správní právo, Obecná část, 5. rozšířené vydání, Praha, C.H.Beck, 2003
Holtwisch, Ch., Fajardo del Castillo, T., Tichá, T.: Strengthening European Environ-
mental Law in an Enlarged Union, Shaker Verlag GmbH 2004, Herzogenrath
Kol. autorů: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, a.s., Naklada-
telství Arch, Praha 2004
Mc Edonwey, J.F., Mc Edonwey, S.: Environment and the Law: an introduction for en-
vironmental scientists and lawyers, Longman, Great Britain, 1996 
Petržílek, P. – Guth, J. – Týcová, G.: Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí 
s komentářem, ABF, Praha 2002
Petržílek, P., Tichá, T.: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění s ko-
mentářem, ABF, a.s., NAKLADATELSTVÍ ARCH, Praha 2003
Sborník z konference ve Wroclawi (září 2003) – Státní správa v oblasti životního pro-
středí: Organizacja wladz publicznych w Polske, Czechach, Slowacji w zakresie ochro-
ny srodowiska, a czlonkostwo w Unii Europskiej; pod redakcja Jerzego Sommera, To-
warzystwo Naukowe Prawa Ochrony Srodowiska, Wroclaw 2004
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íSmolek, M., Tichá, T.: Prameny práva životního prostředí, Výběr aktuálních znění zá-
konů s úvodními komentáři (díl I – III), Nakladatelství I.F.E.C., s.r.o., Praha 2002
Vopálka V., Nový správní řád – rozsah působnosti a vztahy k jiným právním předpi-
sům, Právní rozhledy č. 21/2004

Úvod – předmět a cíle studie
Odborná studie „Věcný záměr koncentrovaného environmentálního povolovací-

ho řízení“ má za cíl vymezit teoretické možnosti (de lege ferenda) pro budoucí mož-
nou úpravu koncentrace řízení v ochraně životního prostředí, resp. též v přesahu do 
dalších právních odvětví.

Je nutno předeslat, že koncentrované environmentální povolovací řízení se má 
vztahovat na vymezené zvláště velké zdroje znečišťování životního prostředí a zahr-
nout platné řízení EIA, netechnickou část IPPC, řízení podle složkových předpisů 
a územní rozhodnutí. 

Koncentrační či integrační tendence jsou tedy směřovány k problematice mezire-
sortně vedených řízení, a to na horizontální úrovni práva životního prostředí.

V rámci studie nelze vyřešit zásadní otázku kompetenčního rozdělení jednotli-
vých orgánů. Tento problém je pouze uveden jako základní předpoklad pro jakéko-
liv integrační kroky v průřezových prostředcích ochrany životního prostředí (viz část 
Teoretické možnosti nastavení environmentálního povolení – Požadavky na environ-
mentální povolení).

Meziresortnost integrovaného řízení musí být pro reálnou a efektivní úpravu in-
tegrace odstraněna, a to ve prospěch resortu Ministerstva životního prostředí coby 
gestora ochrany životního prostředí. Centralizovaná působnost pro integrované říze-
ní zahrne dílčí kompetence Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, popř. též dalších resortů.

Závěry studie předpokládají, že uvedená centralizace bude možná.
Kromě integrace na horizontální úrovni lze zmínit též aktuální praktické a legis-

lativní požadavky na integraci nebo koncentraci řízení v rámci jednotlivých složek 
životního prostředí, tedy integraci interresortní, vnitřní. Vzhledem k tomu, že cílem 
práce je prvně zmíněná, tedy horizontální oblast, dotýká se tato práce vnitřní – složko-
vé integrace pouze v případě specifických vazeb na řešený problém.

Zásadním těžištěm studie je porovnání integrovaných institutů, tj. EIA, IPPC 
a územní řízení ve vzájemných vazbách. Cílem je vytvořit návrh procesních kroků 
koncentrovaného povolování včetně odkazu na navazující změnová řízení, jakož i dal-
ší postupy v rámci investiční výstavby. 

Pokud jde o strukturu odborné studie, tato se zabývá v prvé řadě teoretickými mož-
nosti nastavení environmentálního povolení (základní požadavky na environmentální 
povolení, vzájemné vazby relevantních institutů, časová posloupnost „povolovacích“ ří-
zení“, procesní možnosti) a dále pak nezbytnými požadavky na procesní úpravu řízení 
včetně návrhu procesních kroků. Další část studie se zabývá vazbou složkových aktů 
na procesy podle stavebního zákona a srovnáním informačních požadavků (podkladů) 
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í podle jednotlivých předpisů. Nedílnou a podstatnou částí studie jsou grafické přehledy
řízení (Schéma procesu IPPC, Schéma EIA, Schéma povolování záměrů podle StZ), 
jakož i výčty kompetencí a složkových aktů relevantních pro daný záměr.

Z použitých pramenů pro vypracování studie k Věcnému záměru koncentrované-
ho environmentálního povolovacího řízení je nutno zmínit v prvé řadě platnou právní 
úpravu (legislativní zdroje ASPI, www. http://www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.
html), dále pak připravovanou legislativu (zejm. na úseku stavebního zákona: http://
www.mmr.cz/index.php?show=001025010, www.psp.cz), právní rešerše a odbornou 
právní literaturu (viz přehled použité literatury). 

Z právního pohledu byla využita metoda komparace, analýza a logická interpre-
taci jevů.

V široké míře bylo čerpáno z praktických poznatků a studií. Odborná studie jako 
celek vychází ze systematického přístupu k právní úpravě.

Teoretické možnosti nastavení environmentálního 
povolení

Koncentrované environmentální povolovací řízení

Jak je již uvedeno v úvodu této studie, úvahy nad možnou úpravou koncentro-
vaného environmentálního povolovacího řízení jsou limitovány tím, že návrh kon-
centrovaného řízení se bude vztahovat pouze na vymezené zvláště velké zdroje zne-
čišťování životního prostředí. Cílem nastavení koncentrovaného environmentálního 
povolovacího řízení je zjednodušení a vzájemné provázání procesů v oblasti ochrany 
životního prostředí. V navrhovaném případě půjde o spojení – koncentraci procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), netechnické části integrované prevence 
a omezování znečištění (IPPC; za současného ukotvení zbývající části IPPC ve vaz-
bě na stavební povolení nebo povolování provozu), tj. včetně řízení podle složkových 
předpisů, a územního rozhodnutí.

V rámci těchto úvah musí být též porovnána dokumentace předkládaná žadatelem 
podle platné právní úpravy v řízeních před územním rozhodnutím (v rozsahu EIA, 
netechnická část IPPC, řízení podle složkových předpisů a územní řízení) za účelem 
podchycení překryvu mezi úpravami.

Požadavky na environmentální povolení

Spojení procesů: EIA, IPPC, územní rozhodování.
Adresát: provozovatel/investor záměru, který spadá do kategorizace určené přílo-

ha EIAZ a IPPCZ.
Kompetence: Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy, 

krajské úřady jako povolující úřady – nutnost vyvolání kompetenčního přesunu mezi 
ústředními orgány státní správy.
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íSložkové požadavky: generálně vymezená dotčenost složkových orgánů (vyjádře-
ní, které vyhodnocuje povolující úřad, přičemž tato vyjádření nejsou závazná).

Exkurs ke složkovým požadavkům
Výčet konkrétních složkových aktů, které by měly být nahrazovány, je v české právní úpravě 
ochrany životního prostředí velmi složitý, což je dáno tradiční složkovou ochranou životní-
ho prostředí. Složkový přístup přináší dílčí speciální úpravy pro ochranu jednotlivých slo-
žek životního prostředí a nedokáže plně pojmout vzájemné vazby a toky v průřezu celého 
životního prostředí. Kromě toho je nutno dodat, že složkový přístup se vyvíjí již od konce 
šedesátých let, resp. ve své „moderní podobě“ a ve směru zajištění práva na příznivé životní 
prostředí, od přelomu let osmdesátých a devadesátých. Teprve postupem času byly zakom-
ponovány instituty přinášející komplexní pohled na životní prostředí, postupem času byly 
též hodnoceny vazby v rámci požadavků trvale udržitelného rozvoje.
V oblasti ochrany životního prostředí se tak ustálily konkrétní postupy v praxi, byly vyvi-
nuty složkové informační systémy o znečišťování životního prostředí apod.
Pokud je zvažováno procesní nahrazování vydávání složkových aktů, pak záleží pře-
devším na výběru legislativní techniky schopné takovou změnu postihnout. Vzhledem 
k tomu, že se nepřipouští nepřímé novelizace zákonů, pak zřejmě nezbývá jiný postup 
než změny prostřednictvím přímých novel složkových aktů (obdobně jako postupoval 
IPPCZ). Jedná se o úpravu návaznosti procesní úpravy environmentálního povolení na 
složkové předpisy. Zajištění toho, aby byly postiženy skutečně všechny relevantní oblasti, 
všechny složkové akty a jiné úkony, vyžaduje kvalitní přípravu a úzkou spolupráci zá-
stupců dílčích oblastí ochrany životního prostředí.
Má-li být v budoucí právní úpravě v rámci v kodexu zvažováno nahrazení složkového 
přístupu jediným posouzením, nutno počítat s dlouhodobým postupným transformač-
ním procesem, který bude vznikat na „zelené louce“.1 
Nicméně tento trend je nevyhnutelný a postupné zjednodušování zcela nezbytné. 

Odborné požadavky/obsah: posouzení variant a komplexní hodnocení dopadu/
vlivu na životní prostředí v dané lokalitě, posouzení a aplikace BAT – stanovení maxi-
málních limitních hodnot pro realizaci záměru v rámci únosnosti standardů životního 
prostředí, posouzení a propojení sociálních, ekonomických a environmentálních pod-
mínek, funkčnost a vhodnost záměru v daných územních podmínkách. 

Vymezení vzájemných vztahů a postavení relevantních institutů 
– územní rozhodnutí, EIA, IPPC

Pokud jde o základní charakteristiku procesů, kde lze uvažovat o jejich propojení, 
jedná se o specifické prostředky ochrany životního prostředí, a to jednak instituty sta-

1) Zde je možné upozornit na právní úpravy jiných evropských států, kde vývoj této oblasti probíhal odlišně, 
a již v počátcích úprav se počítalo s jednotným sloučeným generálním řízením, které se průřezově týkalo 
všech složek a bylo tak snazší postupem času takové řízení doplňovat bez narušení kontinuity.
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í vebního práva a jednak průřezové nástroje ochrany životního prostředí, celkově tedy 
o vztah vyjmenovaných povolovacích řízení v horizontální poloze. 

Posuzování vlivů na životní prostředí jako odbornou expertízu je nutné brát jako 
odborný podklad pro vydání rozhodnutí o žádosti podle § 13 IPPCZ, resp. obecně 
jako neopominutelný podklad pro navazující správní řízení, v nichž je rozhodováno 
o vydání povolení k posuzovanému zařízení. Posuzování vlivů na životní prostředí by 
mělo v optimálním případě proběhnou v územním řízení, řízení o vydání integrova-
ného povolení následně s využitím závěrů z EIA.

Stanovisko EIA není závazné v celém rozsahu pro navazující řízení a příslušný 
rozhodující orgán se od něj může ve zdůvodněných případech odchýlit.2 Jak naznačuje 
studie zpracovaná Českou společností pro stavební právo3, toto pojetí je rozporuplné, 
neboť po velmi složité, náročné a samostatné proceduře posuzování vlivu na životní 
prostředí je vydáno „nezávazné“ stanovisko. Tento rozpor podle zmíněné studie vy-
plývá z původního charakteru expertního posuzování metodou EIA, které má být in-
korporováno do příslušných řízení o povolování provedení záměrů. V praktické apli-
kaci zákona o posuzování vlivu obsahují stanoviska různorodé podmínky, směřující 
jednak k přípravě vlastní dokumentace pro povolení záměru (zejména dokumentace 
pro územní rozhodnutí) a podmínky pro provádění záměru resp. jeho užívání.

Zůstává otázkou, zda stanovisko EIA ve své stávající podobě (coby formálně zá-
vazný proces bez věcné závaznosti pro navazující řízení) dostatečně zabezpečuje prin-
cip prevence, který je hlavním smyslem celého procesu EIA.

Pokud jde o vzájemné postavení úpravy EIA a IPPC, zásadní rozdíl je v tom, že 
v rámci EIA se posuzuje vliv daného záměru na prostředí, a to s ohledem na veřej-
né zájmy v tomto území. Stanovisko EIA tak logicky zapadá do fáze před územním 
rozhodnutím, kdy jde teprve o posouzení vhodnosti a funkčnosti umístění daného 
zařízení v prostorovém uspořádání a zvažuje se tedy, zda zamýšlený záměr je možné 
v daném území realizovat (z pohledu ochrany životního prostředí i jiných veřejných 
zájmů). Zároveň se stanoví základní parametry záměru.

V rámci řízení podle IPPC se pak podrobně zkoumají materiální technické pod-
mínky zařízení a na základě BAT a s ohledem na lokální podmínky již konkrétně umís-
těného zařízení, k němuž se váže územní rozhodnutí, se stanovují závazné podmínky 
provozu zařízení. Předmětem sledování je tedy zejména otázka dosažení co nejlepšího 
technického stavu zařízení ve vztahu k jeho vlivu na životní prostředí. Neřeší se už ta 
zásadní otázka, zda vůbec daný záměr realizovat či nikoliv. IPPC je tak logicky vázáno 
na stavební, resp. kolaudační řízení a integrované povolení musí předcházet povolení 
stavebnímu, resp. kolaudačnímu. 

2) Procedura EIA je řízením sui generis upraveným v EIAZ, které neprobíhá podle správního řádu. Konečné 
stanovisko není hmotněprávně závazným správním rozhodnutím, ale „pouze“ odborným podkladem pro 
další činnost veřejné správy. Procesu EIA je vlastní to, že váže jen formálně, tj. procesně. Bez provedení po-
souzení a vydání stanoviska není možné vydat navazující správní akty (zejm. územní rozhodnutí apod.). 

3) Koncentrace povolovacích řízení a rozhodování podle práva životního prostředí a stavebního zákona, Česká 
společnost pro stavební právo, září 2004.
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íNicméně na tomto místě je nutno zmínit dvě stránky IPPC. Na jedné straně se jedná 
o úzké hodnocení technologických postupů, návrhů variant technologie, aplikace BAT. 
Na druhé straně je nutno zůstat v určitých předem daných, leč do budoucna pohybli-
vých limitech – standardech životního prostředí, které určují environmentální únosnost 
daného území. Tyto standardy jsou tvořeny souhrnem požadavků, které musí životní 
prostředí splňovat v daném čase a místě. Jedná se tedy o zásadu, že dané území je možno 
zatížit jen do určité maximální hranice. Tato hranice je prvotně řečena v rámci procesu 
EIA a dále je pak diskutována při výběru BAT a v rámci zadání stavby. Význam standar-
du kvality životního prostředí tedy spočívá v tom, že objektivně omezuje rozsah správní-
ho uvážení v procesu IPPC při aplikaci nejlepších dostupných technik.

Integrované povolení může mít ve vztahu k postupům podle stavebního zákona 
trojí pozici: může být podmínkou či nezbytným podkladem pro stavební povolení 
nebo může být podmínkou či nezbytným podkladem pro vydání kolaudačního roz-
hodnutí nebo může stát nezávisle na těchto aktech. S ohledem na výše uvedené může 
též dojít k časovému oddělení požadavků IPPC. 

Vždy je nutno reflektovat to, že proces vydávání integrovaného povolení má vy-
stihnout únosnost daného území, nastavit pomocí závazných podmínek požadavky na 
BAT a posoudit celý areál zařízení s ohledem na vzájemné přenosy a vazby .

Z uvedených možností je třeba zvolit tu optimální, která bude vyvažovat časové 
i věcné požadavky, ale zejména různé veřejné zájmy: environmentální, ekonomické, 
technologické, podnikatelské atd.

Postavení integrovaného povolení je zvlášť závažné proto, že jde o individuální zá-
vazný akt, kterým se ve správním řízení stanoví práva a povinnosti konkrétním subjek-
tům, a nejedná se o pouhou expertízu nebo stanovisko orgánu IPPC. Integrované povo-
lení musí zahrnout všechny akty stanovící podmínky pro provoz zařízení – z hlediska 
vlivů, které mohou kdykoliv v budoucnu vznikat, může zahrnout též jednorázové vlivy 
z realizace činnosti nebo stavby, jedná-li se o trvalé vlivy, přičemž jak již výše uvedeno, 
jedná se jak o akty, které jsou-li vydávány samostatně (formou správního aktu), mají 
bezprostřední právní dopad na svého adresáta, tak o akty, které jsou vydávané pro účely 
správního řízení podle zvláštního zákona, samy o sobě však nezakládají bezprostředně 
nějaké právo a jsou „pouhým“ vyjádřením správního úřadu, který chrání veřejný zájem.

Při porovnání procesu EIA a IPPC je zřejmý rozdílný obsah procesů, kdy EIA posu-
zuje teprve určité varianty projektu. Odlišnosti lze nalézt také v míře zapojení veřejnosti 
či vybraných okruzích činnosti, na něž obě úpravy dopadají. Nicméně přes výrazné od-
lišnosti v obsahu i cílech je možné a vhodné propojení přinejmenším prostřednictvím 
dotčenosti. Jejím cílem není prodlužování řízení či zatěžování správních úřadů, ale koor-
dinace veřejných zájmů již od prvních kroků směřujících k realizaci záměru.

Vzájemné postavení EIA a územního rozhodnutí je naznačeno již výše. Územním 
rozhodnutím se rozhoduje o umístění staveb a o změnách ve využití území, přičemž 
musí být dodržován princip komplexnosti rozhodování v území a koordinace jednot-
livých zájmů na jeho využití (tj. koordinace stanovisek dotčených správních úřadů 
včetně dohadovacího řízení). Vzhledem k tomu, že smyslem EIA je právě komplex-
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í nost a jejím principem je otevřenost vyjednávání, možnost dohadování se nad vari-
antami, návrh nového stavebního zákona vkládá tento proces jako zvláštní etapu do 
územního řízení.

Stavební povolení koordinuje stanoviska dotčených správních úřadů, vede k do-
hod mezi nimi. Vzhledem k obsahové návaznosti se úzce dotýká technologické agendy 
IPPC, v rámci které je rovněž nezbytná koordinace a dosahování vyváženého správní-
ho aktu.

Ke vzájemnému postavení EIA a IPPC je možné pro srovnání shrnout to, že oba 
procesy vyžadují jednak posouzení z pohledu BAT a jednak z pohledu standardů ži-
votního prostředí, přičemž odlišná je otázka v relativní závaznosti těchto institutů. 
V rámci EIA se pouze formálně závazně (tj. formálně procesně musí být provedeno 
posouzení vlivů na životní prostředí) aplikují standardy, které dále nemusí být obli-
gatorně respektovány (věcně – hmotněprávně není stanovisko EIA závazné). Oproti 
tomu v IPPC řízení, kde se vydává závazný správní akt, jsou podmínky v rámci stan-
dardů nastaveny zcela závazným způsobem. Jedná se v podstatě o to, že jsou řečeny 
konečné mantinely, tedy konkrétní prostor v rámci standardů životního prostředí. 
Takto postavené zadání musí mít charakter závazného požadavku, tj. nejvhodnější je 
rozhodnutí, v daném případě integrované povolení. Ve vazbě na stanovisko EIA jde 
vlastně o zezávaznění zde řečených limitů. Zadání pro záměr musí být specifikováno
před samotnou realizací/výstavbou zařízení/záměru.

Pokud jde o posouzení BAT, opět je obsaženo v obou zkoumaných procesech, nic-
méně v EIA procesu je slabší ve směru pouhého odkazu na reflektování BAT. IPPC
režim nastavuje posuzování, resp. aplikaci BAT jako povinnou součást postupu úřadu. 
BAT tak věcně prolínají v podstatě celý proces IPPC, přičemž jejich popis obsahuje již 
žádost o integrované povolení a investor s nimi pracuje po celou dobu řízení. Ve smě-
ru BAT pak integrované povolení přináší modelaci provozních podmínek. 

Z výše naznačeného plyne, že IPPC svým formálně i obsahově závazným závěrem 
reálně zvyšuje úroveň ochrany životního prostředí. Propojení s EIA by pak přineslo 
posílení i v dřívější fázi investiční výstavby.

Na tomto místě je vhodné opět připomenout právní režim obou procesů, který 
sám o sobě naznačuje jejich faktické výstupy. Zatímco integrované povolení je vydá-
váno ve správním řízení se subsidiární aplikací správního řádu, proces EIA je veden 
jako proces sui genesis, a tedy se zcela specifickými instituty a posloupností dílčích
procesních kroků. 

Exkurs k hodnocení vlivu na území Natura (evropsky významné 
lokality a ptací oblasti) podle OchrPrKrZ

Vedle uvedených institutu je vhodné zmínit ješte institut4 zavedený v § 45h a 45i 
OchrPrKrZ hodnocení dusledku koncepcí a zámeru na evropsky významné lokality 

4)   Blíže viz část „Činnost veřejné správy ve složkové ochraně životního prostředí“.



175

K
O

D
EX

 ž
iv

o
tn

íh
o

 p
ro

st
ře

d
í –

 z
d

ro
j p

o
le

m
ik

 i 
n

ad
ěj

ía ptací oblasti, prestože zarazení tohoto institutu do prurezových nástroju není zcela 
relevantní. Jedná se totiž  o složkový prostredek ochrany prírody a krajiny s tím, že se 
na nej vztahuje prurezový postup a obsahove též vyžaduje horizontální nadhled. 

U ostatních institutu zmínených výše  (EIA, IPPC a územní rozhodnutí) se jedná 
o prurezové prostredky v tom smeru, že se v nich hodnotí životní prostredí v celé šíri 
složkové ochrany, zatímco naturové hodnocení je zamereno na dopady na prírodne 
vzácné oblasti (evropsky významné lokality a ptací oblasti).

Naturové hodnocení vlivu spadá tedy do výctu složkových úkonu verejné správy, 
ale tím, že se jedná o specifický EIA proces, je relevantní jeho úzké propojení ci integ-
race v rámci posuzování podle EIAZ.

Pokud je tedy dále zvažováno propojení, resp. integrace vybraných procesu, pak 
naturové hodnocení vlivu je z povahy veci chápáno jako soucást procesu EIA. Nutno 
však pripomenout, že naturové hodnocení má odlišný okruh posuzovaných prípadu. 
Na rozdíl od EIA, které vychází z výctu príloh EIAZ (a vztahuje se na zdroje s predpo-
kládaným významným negativním dopadem na životní prostredí), vymezení oblastí 
natura (evropsky významných lokalit a ptacích oblastí) vychází ze zvláštního durazu 
na ochranu techto území.

Pro postavení stanoviska jako výstupu hodnocení vlivu koncepce ci zámeru na 
naturové oblasti má urcující význam ta zásada, že uvedenou koncepci ci zámer lze 
schválit (v rízeních podle stavebního zákona), jen pokud na základe stanoviska podle 
EIAZ taková koncepce nebo zámer nebude mít negativní vliv na území evropsky vý-
znamné lokality nebo ptací oblasti, popr. i má-li mít negativní vliv, ale jsou zároven 
naplneny OchrPrKrZ stanovené podmínky (jedná se o duvody týkající se verejného 
zdraví, verejné bezpecnosti nebo príznivých dusledku nesporného významu pro ži-
votní prostredí; jiné naléhavé duvody prevažujícího verejného zájmu tehdy, vydala-li k  
zamýšlené koncepci nebo zámeru stanovisko Komise).

Jedná se tedy o urcující podmínku k územnímu rozhodnutí.

Procesní integrace 

S odkazem na rozsah environmentálního povolení se lze v tuto chvíli soustředit 
na možnosti jejich efektivního praktického působení, propojení či zjednodušení pro-
střednictvím procesní integrace.

Motivací v tomto směru může být úprava IPPC, kterou přinesla evropská směrni-
ce 96/61/ES, a skrze kterou lze najít cesty pro zjednodušení legislativy v oblasti ŽP pod 
zorným úhlem požadavků EU zformulovaných v letech 2001 a 2002: Communication 
from the Commission (COM (2001) 726 final): Simplifying and improving the regu-
latory environment a Communication from the Commission (COM(2002) 278 final):
Action plan „Simplifying and improving the regulatory environment“.

Tendence ke zjednodušování a propojování procesních prostředků ochrany život-
ního prostředí není zcela nová ani v českém právu. Právě při přípravě transpozice ev-
ropské směrnice o IPPC bylo podrobně zvažováno zakotvení IPPC v rámci již existu-
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í jících povolovacích režimů včetně možných propojení a slučování dílčích procesních 
agend.

Další úvahy nad otázkou možného propojení stávajících řízení, resp. procesů 
v oblasti životního prostředí integrací procesů v oblasti ochrany životního prostředí 
se objevují na poli státní správy i nevládních organizací v souvislosti s přípravou ko-
dexu životního prostředí. Lze mluvit o jakési koncentraci či integraci dílčích kroků, 
kterými musí projít záměry na realizaci určitých vymezených projektů. Zvažována je 
tedy v prvé řadě integrace v průřezovém pohledu, tj. u zařízení, která mají v obecném 
slova smyslu charakter zvláště velkých zdrojů znečišťování a dopadají tak na ně zvlášt-
ní, přísnější režimy práva životního prostředí (povinnost projít procesem EIA, získat 
integrované povolení). Samozřejmě dále je možné zabývat se integrací vnitřní, složko-
vou, např. v oblasti ochrany přírody a krajiny, kde se vyžaduje celá řada samostatných 
řízení a aktů bez potřebného propojení. 

Integrační prvky přináší také navrhovaná úprava nového 
stavebního zákona.

Zvažování možností „průřezové“ integrace procesů upravených normami práva 
životního prostředí je jednak potřeba neustálého vyvažování vztahu mezi zájmy eko-
nomickými a ekologickými, délka a procesní otázky jednotlivých řízení, resp. proce-
sů, a zejména potom realizace integrované prevence a omezování znečištění (IPPC), 
což je oblast, která může být v širším rozsahu považována za požadavek ke skutečně 
komplexnímu posouzení vlivu vyjmenovaných záměrů na životní prostředí, a to jak 
z pohledu vnějšího (vliv záměru na dané

prostředí ve vazbě na bezprostřední okolí a s ohledem na využití území, jeho eko-
logickou únosnost apod.), tak z pohledu vnitřního (technické a technologické řešení 
provozu s ohledem na využívání nejlepších dostupných technik). 

V úvahu pro účely integrace přicházejí následující procesy: posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA), územní plánování a stavební povolování a integrované povo-
lování (IPPC). 

Závěry v každé případě mohou být pouze teoretického charakteru de lege ferenda, 
a jejich realizaci v tuto chvíli brání kompetenční roztříštěnost právní úpravy ochrany 
životního prostředí a krom toho také přesah environmentální problematiky do sfér pů-
sobnosti různých resortů, tj. celkově problematika kompetenčního zakotvení, která je ře-
šitelná pouze koncepčně novou právní úpravou. Dochází nezbytně k překročení hranice 
klasického dělení systematiky práva životního prostředí, protože jde o sledování pro-
cesních záležitostí (nikoliv formálního systému), které mají přesah do dalších právních 
oblastí. Kombinuje se tak obecné správní právo, speciální úprava stavebního práva a spe-
ciální úprava práva životního prostředí, ale také právo atomové, horní, dopravní atd.

Pokud jde o procesní stránku věci, nutno vycházet ze stávající platné právní úpra-
vy, podle které je proces EIA procesem sui genesis, tedy mimo správní řád, zatímco 

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
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íproces podle IPPCZ, jakož i režim StZ vycházejí po procesní stránce věci ze subsidia-
rity správního řádu. Není-li tedy v těchto předpisech obsažena zvláštní právní úprava, 
užijí se obecná ustanovení správního řádu.5

Časová posloupnost „povolovacích“ řízení dotýkajících 
vymezených záměrů/zařízení

Vzájemné vztahy právních předpisů týkajících se přípravy a realizace záměrů/zaří-
zení (významných tedy zvláště velkých zdrojů ohrožení životní prostředí definovaných
EIAZ a IPPCZ), popř. jejich uvádění do provozu, lze sledovat z časového hlediska, tedy 
posloupnosti fází přípravy, v níž jsou ty které kroky požadovány. 

V platném právu je možné vysledovat nepříliš dobře rozvinutou provázanost sa-
mostatných institutů stavebního zákona a speciální úpravy práva životního prostředí. 
StZ nenavazuje na rozvinutý systém právní ochrany životního prostředí, ten ovšem na 
druhé straně vytváří samostatné nástroje a postupy, jež se s právní úpravou stavební-
ho zákona vzhledem k předmětu úpravy překrývají, popř. lze najít duplicitní úpravy. 
Tím je pak proces přípravy investičního záměru roztříštěn mezi několik samostatných 
úprav, chybí komplexnost a koordinace mezi požadavky správních úřadů. 

Nicméně, v současné době je sled řízení následující:
• (posuzování vlivů koncepcí (SEA) podle EIAZ, které rámcově předurčují případ-

nou realizaci jednotlivých staveb nebo záměrů),
• zpracování, posouzení a projednání územně plánovací dokumentace podle StZ,
• posuzování vlivů konkrétních záměrů (EIA) podle EIAZ,
• územní řízení a územní rozhodnutí podle StZ,
• vydání integrovaného povolení podle IPPCZ6,
• stavební řízení a stavební povolení podle stavebního zákona StZ,
• kolaudační řízení a kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona StZ, 
• uvedení stavby do provozu.

To, zda je tento sled procesů optimální, záleží na různém úhlu pohledu. Vždy zále-
ží na efektivitě daného umístění a zejména jeho smyslu a cílech. V každém případě lze 
při porovnání dílčích řízení dospět k závěru, že dochází k duplicitě řízení, kdy jedna 
záležitost vyžaduje dvojí procesní i materiální řešení. 

Případné propojení je zde nasnadě a dílčí procesní či materiální požadavky, které 
se liší, nejsou takového charakteru, aby bránily společnému projednání. Tím by se 
vyřešila často napadaná nehospodárnost řízení, ale zejména byl otevřen prostor pro 
komplexní přístup včetně požadavku na koordinaci a vyvažování veřejných zájmů. 

Zde je na místě již naznačit integrační tendence a znovu odkázat na cíle institutu 
integrovaného povolení, kterým je mj. zpřehlednit, provázat a zjednodušit procesní 
postupy podle složkových a dalších relevantních zákonů a jedním komplexním roz-
hodnutím nahradit řadu rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, popř. dalších 
opatření vyžadovaných podle jednotlivých právních předpisů. Takové integrované po-

6) Teoreticky je možné i před vydáním územního rozhodnutí, nicméně v dosavadní praxi nevyužíváno. 
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í volení má zajistit složkovou provázanost, koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými 
správními úřady a tím i komplexní a systémový přístup k ochraně životního prostředí 
při povolování provozu zařízení a současně nezasahuje do práv a oprávněných zájmů 
investora na přípravě a realizaci jeho investice v přiměřené době a nezvyšuje neopod-
statněně investiční náklady. 

Vzhledem k požadavku vnitřní komplexnosti integrovaného povolení se nabízí 
využít jeho pozici, rozšířit jej též o požadavky stavebního zákona a nahradit dosavadní 
oddělená správní řízení jediným procesem, jehož výsledkem by mělo být jediné, sku-
tečně integrované povolení. Provést tedy integraci skutečně průřezovou vycházející 
z požadavků dopadajících na vyjmenovaná zařízení, resp. záměry.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak široké může takové povolení být, tj. které všech-
ny fáze z výše uvedených může nahradit, aby zůstalo prakticky efektivním a vymaha-
telným správním aktem.

Předpoklady integrace a teoretické možnosti přístupu 
z pohledu správního práva

Základní předpoklady integrace a koncentrace povolovacích řízení jsou závislé 
v prvé řadě na kompetencích rozhodujících orgánů. Pro účely faktického propojení 
procesů bude nezbytné provést změny ve vymezení působnosti orgánů státní správy. 
Zde může být samozřejmě problematické, na kterou stranu by se mělo rozhodování 
převážit. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku záměrů sledovaných speciál-
ní úpravou práva životního prostředí právě z důvodu jejich významného dopadu na 
životní prostředí a nezbytnosti speciálního režimu, je nutné přistupovat k integraci 
primárně z pohledu ochrany životního prostředí, příslušné orgány ochrany životního 
prostředí určit jako garanty realizace integrovaného řízení a vhodným způsobem vy-
mezit dotčenost orgánů stavebněprávních, popř. i dalších.

Vyřešení kompetenční otázky je pro budoucí propojování řízení základním sta-
vebním kamenem.

Další specifika, která je nutno sledovat naznačuje studie České společnosti pro
stavební právo7. Zásadní je tedy: srovnání procesních úkonů/postupů rozhodujících 
nebo posuzujících orgánů včetně stanovených lhůt a procesní postavení jednotlivých 
subjektů (vyhodnocení procesního postavení zúčastněných subjektů: veřejnosti, obcí 
krajů, dotčených správních úřadů, účastníků řízení podle správního řádu) a úprava je-
jich procesních práv), požadavky na veřejnost řízení, veřejná projednání, poskytování 
informací navenek; vyhodnocení příbuznosti předmětu rozhodování, a to zejména na 
základě dokumentace, srovnání požadavků na shromáždění podkladů pro rozhodnutí 
nebo posouzení; srovnání obsahu integrovaného povolení a stanoviska EIA s charak-
terem podmínek příslušných rozhodnutí podle stavebního zákona; porovnání účelu 
daných systémů, jejich cílů a zásad.

7) Koncentrace povolovacích řízení a rozhodování podle práva životního prostředí a stavebního zákona, Česká 
společnost pro stavební právo, září 2004.
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íPokud budeme dále zvažovat integraci, je třeba ji posuzovat s prioritním důrazem 
na ochranu životního prostředí. Cílem tedy je najít koncept konsensuálního řešení 
„environmentálního povolení“, které v sobě propojí veškeré požadavky na realizaci ur-
čitého záměru v dané fázi realizace, popř. se dokonce vztáhne průřezově na všechny 
její časové úseky. Ve výčtu procesních stupňů, které lze integrovat, je zásadní sledovat 
jejich cíle a materiální obsah a dopad.

Integrace a koncentrace

Jak již řečeno výše, cílem je horizontální integrace mezi složkovými předpisy v ob-
lasti práva životního prostředí, a to ve vztahu k vymezeným požadavkům stavebního 
zákona. Integrace v tomto směru by měla znamenat balancování a zohledňování všech 
možných dopadů na životní prostředí v jeden okamžik, tj. včetně přenosů mezi složka-
mi a včetně dopadu realizačních stavebních kroků.

Je tedy třeba odlišit integraci v materiálním slova smyslu a koncentraci, jež je na-
hlížena procesně. 

Odlišení přístupu integračního a koncentračního je dobře vidět na příkladu němec-
ké právní úpravy. Profesor Bohne (Speyer University) ve své studii uvádí: „Integrace sta-
vebního povolení do povolení environmentálního v německé právní úpravě nesleduje 
povinnosti Německa vyplývající z transpozici směrnice o IPPC, ale je typická pro systém 
environmentálního povolování již od svého prvotního zakotvení v roce 1974. Procesní 
schéma směřuje spíše k zabezpečení administrativní efektivnosti než k naplnění holistic-
kých environmentálních aspektů povolovacího řízení. V německém právu je tak nahlí-
ženo mnohem více jako realizace koncentračního, nikoliv integračního principu.8“

Ve srovnání integračního a koncentračního principu pak v České republice byl 
prostřednictvím IPPC jistě sledován zejména princip integrační, který materiálně slu-
čuje požadavky na ochranu složek v jejich vzájemných vazbách a v nutném vyvážení 
a koordinované ochraně. Teprve důsledkem jeho uplatnění dochází též k naplnění 
principu koncentračního a tedy k procesní provázanosti, resp. sjednocení složkových 
postupů v jeden celek.

Struktura environmentálního povolování a konečného povolení by měla respektovat 
primárně právě integrační požadavky, tj. horizontálně spojit a vzájemně vyvážit výše uve-
dené instituty (tedy jejich materiální požadavky). Sekundárně pak dojde ke koncentraci 
procesní, která zajistí hospodárnost řízení, odstraní duplicity a překrývání institutů. 

Procesní možnosti integrace

Správněprávní teorie9 se zabývá nejen charakteristikou jednotlivých správních 
aktů, ale zkoumá též jejich vzájemné vazby a propojení. To se týká zejména oblastí, 

8) Přeloženo z: Eberhard Bohne, The Quest for Environmental Regulatory Integration in the European Union
(forthcoming), str. 200.

9) Hendrych D. a kol.: Správní právo, Obecná část, 5. rozšířené vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, 832 s., str. 154 
– 157.
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í kdy pro povolení určité činnosti či realizaci nějakého záměru je třeba získat nikoliv 
jeden, ale více správních aktů. Mezi potřebnými správními akty existuje určitá časová 
i logická posloupnost, přičemž předmět rozhodování zůstává stejný, ale mění se hle-
diska, ze kterých je na něj nahlíženo. Každý z příslušných správních orgánů sleduje 
veřejný zájem, k jehož ochraně byla jeho působnost založena.

Vztahy, které mezi správními akty vznikají, mohou mít podobu řetězení správních 
aktů. Akty jsou v tomto případě vydávány postupně a podle určité časové posloupnos-
ti mají jednotlivé akty postavení podmiňujícího aktu vůči aktu navazujícímu. Žadatel, 
který je odpovědný za jejich získání, tak musí vždy vyčkat vydání podmiňujícího aktu, 
aby mohl dále žádat o akt navazující.

Případ řetězení aktů v praxi představuje např. vztah integrovaného a stavebního 
povolení. Ke stavebnímu povolení je nutné předložit již vydané pravomocné integro-
vané povolení (viz § 45 IPPCZ). Bez něho nemůže být stavební povolení vydáno. Zů-
stává však otázkou, zda nutně dojde k tomu, že lhůty potřebné pro obě řízení se sčítají 
a je nutno počítat s poměrně dlouhým povolovacím řízením před faktickou realizací 
záměru. Nabízí se též možnost vést obě řízení paralelně a integrované povolení dodat 
v závěrečné fázi stavebního řízení.

Dalším příkladem vztahů mezi správními akty je vztah subsumpce. Zde dochází 
k tomu, že do jediného aktu jsou subsumovány akty ostatní (opět podmiňujícího cha-
rakteru), přičemž žadatel podává jedinou žádost správnímu orgánu, který je příslušný 
k vydání konečného aktu. Tento správní orgán zajišťuje koordinaci vydavatelů podmi-
ňujících správních aktů, jakož i požadavků těchto aktů v konečném výstupu. Váha a roz-
sah povinného převzetí požadavků podmiňujících aktů je řešena zvláštními právními 
předpisy. Požadavky podmiňujících správních aktů pak mohou být pouze formální nebo 
materiálního charakteru (lze též hovořit o vnitřní či vnější závaznosti aktu).

Typickým příkladem subsumpce je vyjadřovací činnost příslušných orgánů podle 
složkových předpisů na ochranu životního prostředí prostřednictvím vydávání složko-
vých správních aktů v průběhu územního nebo stavebního řízení podle StZ. Stavební 
úřad podmiňující akty koordinuje a připravuje konečné rozhodnutí, které musí před-
stavovat dohodu mezi zainteresovanými orgány, popř. být výsledkem postupu podle 
dalších ustanovení StZ o řešení sporů.

Jako třetí případ vzájemných vztahů správních aktů uvádí učebnice správního 
práva10 institut integrace, kdy je definován pouze jediný správní akt jako projev veřej-
né moci a stanoviska dotčených orgánů (která v případech uvedených výše mají formu 
správního aktu) mají formu jiných úkonů veřejné správy a jako takové nejsou přímo 
závazné. Jsou pouhým podkladem pro rozhodnutí příslušného orgánu vydávajícího 
integrovaný správní akt a dotčené orgány jejich prostřednictvím vyjadřují chráněné 
zájmy. Vyvážení mezi těmito zájmy a nalezení optimálního stavu je pak na příslušném 
orgánu, popř. může být právem určen podrobný proces dohadovacího řízení, které 
však musí respektovat „nezávaznost“ dílčích stanovisek.

10) Hendrych D. a kol.: Správní právo, Obecná část, 5. rozšířené vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, 832 s., str. 157.
11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
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íPraktickým příkladem je integrované povolení upravené IPPCZ.
Od této vnitřní integrace je nutno odlišit integraci procesní, kdy vlastně dochá-

zí ke společnému projednání a rozhodnutí řízení se shodným předmětem. Možnosti 
spojení řízení přináší nová úprava správního řízení11.

Integrační návrhy

Na tomto místě je vhodné v prvé řadě shrnout návrhy na integraci, resp. koncen-
traci řízení, které se objevily v posledních letech na mimolegislativní platformě. Tyto 
návrhy se zabývají integrací v různém rozsahu. K propojení jsou jako relevantní insti-
tuty využity: integrované povolení, proces EIA, územní a stavební řízení. V některých 
návrzích je řešena vzájemná vazba též pokud jde o koncepční nástroje. Zde je pak 
diskutována úprava územních plánů jako koncepčních nástrojů územního plánování, 
posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí a posuzování v režimu NATURA 2000. 
Posledně jmenované návrhy nejsou předmětem této práce, nicméně zmiňuji je pro 
potřebnou přehlednost. 

Dále uvedený text vychází z příspěvku do časopisu České právo životního pro-
středí.12

První návrh na koncentraci řízení vzešel z dílny kolektivu autorů při Ústavu pro 
ekopolitiku podílejících se na přípravě věcného záměru kodexu životního prostředí. 
Zde se zvažovalo několik variant zaměřených na zjednodušení a koordinaci správních 
řízení. Podle první varianty by integrované povolení bylo vydáváno před uvedením 
zařízení do provozu, tj. před vydáním kolaudačního rozhodnutí (které má ovšem již 
odlišnou podobu v navrhovaném stavebním zákonu), a zahrnovalo by pouze technic-
kou ochranu životního prostředí, tj. ochranu ovzduší, vody a půdy před znečištěním 
(nikoli širší územní souvislosti tj. ochranu přírody a krajiny, kvantitativní ochranu ze-
mědělského půdního fondu, ochranu lesa, resp. lesních pozemků před odnímáním 
funkcím lesa). 

O integrované povolení by bylo možno zažádat kdykoli během stavebního řízení; 
tzn. že tato řízení by probíhala paralelně a integrované povolení by v daných třech 
oblastech (ovzduší, voda, půda) nahrazovalo složková povolení, popř. vyjádření dotče-
ných správních úřadů. EIA by probíhala v rámci územního řízení o umístění stavby, 
přičemž v jejím rámci by se získal podrobný a komplexní přehled o možných vlivech 
zařízení na životní prostředí a stanovisko dotčených správních úřadů, které by byly 
žádány o vyjádření (nikoliv již dvakrát – v rámci EIA a územního řízení), což odpoví-
dá aktuálním návrhům podoby stavebního zákona. Vazba integrovaného povolování 
a EIA by se projevila v podobě přezkumu plnění podmínek stanovených územním 
rozhodnutím na základě EIA (ve zmíněných třech technických aspektech ochrany ži-
votního prostředí). 

12) Tichá, T.: Shrnutí úvah nad koncentrací řízení v ochraně životního prostředí, in České právo životního 
prostředí 4/2004, ročník IV, č. 14, str. 86 – 90. 
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í Pokud jde o výkon státní správy, územní rozhodnutí a stavební povolení by bylo 
v kompetenci kraje v přenesené působnosti, integrované povolení pak v rukou České-
ho úřadu ochrany životního prostředí (koncipovaného v kodexu jako hlavní povolo-
vací úřad ve věcech životního prostředí a slučující v jeden úřad i např. Českou inspekci 
životního prostředí; výkonnou činnost tohoto úřadu by musely provádět regionální 
pobočky, detašovaná pracoviště). EIA by byla prováděna příslušným stavebním úřa-
dem, popř. orgánem ochrany životního prostředí kraje.

Jistou modifikací výše uvedené varianty by byla situace, v níž by integrované po-
volení nevydával Český úřad ochrany životního prostředí, ale kraj v přenesené pů-
sobnosti (bez asistence odborně způsobilé osoby). Odbornou stránku věci (nejlepší 
dostupné techniky) by posuzoval např. poradní orgán povolujícího úřadu. Vzhledem 
k tomu, že stavebním úřadem je kraj, bylo by možné zajistit vzájemnou komunikaci 
mezi stavebním úřadem a orgánem integrované ochrany životního prostředí, která by 
podstatně usnadnila obě správní řízení a jejich koordinaci.

Podle druhé varianty by integrované povolení bylo vydáváno v rámci stavebního 
řízení, které je časově blíže zahájení provozu zařízení, a je tudíž podstatně jasnější, 
jaká technologie bude v zařízení použita. Stavebním úřadem zůstává kraj v přenese-
né působnosti, který je také povolujícím úřadem IPPC a integrované povolení vydává 
jako součást stavebního povolení bez asistence odborně způsobilé osoby (pro zajištění 
odborného hlediska v oblasti nejlepších dostupných technik opět platí možnost zří-
zení interního poradního orgánu). EIA by v této variantě zůstala buď samostatným 
procesem, anebo by bylo prováděna v rámci územního řízení. Kompetenčně se zde 
nabízejí dvě možnosti, buď by byl příslušným orgánem stavební úřad, anebo orgán 
ochrany životního prostředí kraje.

Výše naznačené varianty se stále drží rozčlenění na tři základní procesy, tj. územní 
rozhodování, EIA a IPPC. Jistou alternativou k nim pak může být jakési „rozpuštění“ 
IPPC, popř. EIA do ostatních kroků a tím další stupeň integrace, resp. koncentrace. 
Zde se pak nabízí využití institutu závazného podmiňujícího stanoviska pro vyvážení 
veřejných zájmů v území.

Tímto směrem se ubírá třetí varianta, která umožňuje investorovi (provozovateli), 
aby v případě, že půjde o zařízení podle IPPCZ a současně o záměr podle EIAZ, a jsou 
k dispozici všechny potřebné údaje o zařízení (záměru) nezbytné k podání žádosti, po-
žádal o vydání jediného rozhodnutí (zřejmě IPPC), které by obsahovalo jak náležitos-
ti stanoviska EIA, tak náležitosti rozhodnutí IPPC, tak konečně i náležitosti územního 
rozhodnutí. V tomto případě by orgánem vydávajícím takové rozhodnutí měl být nepo-
chybně krajský úřad. Problém bude teprve ve druhém stupni, tedy v odvolacím řízení, 
kde by s ohledem na zájem ochrany životního prostředí, mělo být odvolacím orgánem 
Ministerstvo životního prostředí, nicméně jistě by v této věci vznikl kompetenční rozpor 
s Ministerstvem pro místní rozvoj. V případě, že by vznikl Český úřad ochrany životního 
prostředí (viz naznačení výše), pak by měl být odvolacím orgánem tento úřad.

Na toto rozhodnutí by pak navázalo jediné rozhodnutí technického charakteru 
(stavební povolení) vydávané stavebním úřadem (krajský úřad), které by muselo v kaž-
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ídém případě převzít podmínky rozhodnutí předcházejícího. Pro účely této varianty by 
se integrované povolení týkalo celé problematiky vymezené IPPCZ.

Ve zpracovaném věcném záměru kodexu životního prostředí, který Ministerstvo 
životního prostředí předložilo na konci roku 2004 do meziresortního připomínko-
vého řízení bylo v kapitole nazvané „environmentální povolování“ odkázáno na dílčí 
speciální úpravy s odkazem na možnost budoucí úpravy koncentrace řízení. Práce na 
vytvoření nového modelu tak i mimo kodex nadále pokračují.

Současným úvahám v podstatě odpovídá výše naznačená třetí varianta Ústavu pro 
ekopolitiku. Nadále se operuje s označením „environmentální povolení“, které by za-
hrnovalo EIA, částečně IPPC a územní rozhodnutí. Na takové povolení by navazovalo 
stavební povolení zahrnující zbývající část IPPC, které by zároveň přineslo přezkum 
plnění podmínek environmentálního povolení, na něž by muselo navazovat. Kolau-
dační rozhodování by s ohledem na podobu připravovaného stavebního zákona bylo 
spíše posledním deklaratorním krokem před spuštěním trvalého provozu. V rámci en-
vironmentálního povolování by musely být zohledněny procesní požadavky ochrany 
životního prostředí a další aspekty, tj. např. účast veřejnosti, proces, revize povolení, 
respektování standardů kvality životního prostředí, zesílení právní vymahatelnosti 
aplikace nejlepších dostupných technik. 

Před samotnou praktickou realizací naznačených konceptů je však nutná zevrub-
ná analýza jednak jednotlivých institutů (integrované povolení, posuzování vlivů na 
životní prostředí, územní rozhodnutí), dále zkoumání věcných a právních vazeb in-
stitutů včetně posouzení jejich postavení coby formálně či hmotněprávně závazného 
dopadu, analýza možných dopadů propojení výše uvedených institutů (zejm. ekono-
mické dopady na soukromý i veřejný sektor, časové dopady), a jako zcela zásadní pr-
vek potom vyřešení kompetenčních otázek.

Jedním z dalších materiálů zpracovaných na téma koncentrace řízení, je studie 
zpracovaná Českou společností pro stavební právo.13 Tato studie se zabývá jednak 
rozborem aktuálního stavu a postavení jednotlivých procesů v platném právu, a to 
i s ohledem na úpravu de lege ferenda (zejména s ohledem na přípravu nového staveb-
ního zákona). Studie byla zaměřena na integraci vybraných nástrojů ochrany (preven-
ce) životního prostředí (EIA, IPPC, SEA) s postupy podle stavebního zákona, přičemž 
důležitý byl také aspekt nové koncepce závazných stanovisek podle nového správního 
řádu a tím možnosti vnitřní koncentrace v jednotlivých složkách životního prostředí. 
Kromě toho je zásadní otázkou, zda integrace má být realizována pouze u vybraných 
zvláště velkých zařízení nebo i u zdrojů „nevybraných“.

Ze závěrů studie plyne poměrně jednoznačný návrh na spojení řízení o integro-
vaném povolení a stavebního řízení, kde má být rozhodujícím orgánem v obou přípa-
dech krajský úřad, přičemž by se jednalo o stavby speciální, kde by kraj byl příslušný 
jako speciální stavební úřad. Studie v tomto směru propojení odkazuje také na zahra-
niční právní úpravy (Slovensko a Rakousko). Dále studie uvádí, že „úvahy o sloučení 

13) Koncentrace povolovacích řízení a rozhodování podle práva životního prostředí a stavebního zákona, Česká 
společnost pro stavební právo, září 2004.
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í integrovaného povolení s územním rozhodnutím jsou obecně vyloučeny vzhledem 
k rozdílné povaze a podrobnosti dokumentace, která charakterizuje a konkretizuje 
předmět obou řízení, a byly by reálné jen u omezeného okruhu případů, kdy jsou zná-
my podrobnosti technologických zařízení již ve stadiu územního řízení (standardizo-
vané nebo typizované technologie).“

Pokud jde o EIA, zde se opět dochází k závěrům, které nastiňují možnost v urči-
tých případech provést posouzení vlivu záměru na životní prostředí v rámci územ-
ního řízení (zejména jde o případy, kde je zjišťovací řízení v působnosti kraje). Tato 
možnost by vyžadovala zejména procesní doplnění procesu územního řízení, např. 
konání povinného veřejného ústního jednání, stanovisko EIA jako závazné stanovisko, 
bez kterého nelze územní rozhodnutí vydat, a jehož podmínky musí být zahrnuty do 
výroku územního rozhodnutí.

V případě SEA (posuzování dopadu koncepcí na životní prostředí), podle studie 
bylo rozborem platné právní úpravy, ale rovněž srovnáním zahraničních právních 
úprav (Spolková republika Německo) potvrzeno, že proces pořizování a projednávání 
územně plánovací dokumentace umožňuje na rozdíl od pořizování jiných koncep-
cí, které nemají vlastní právní úpravu procesního postupu, posuzování jejich vlivů na 
životní prostředí v rámci tohoto procesu. Tomuto závěru odpovídá také navrhované 
legislativní řešení směřující v podstatě k tomu, že zpráva o posouzení vlivu na životní 
prostředí bude nedílnou součástí územně plánovací dokumentace.

Studie stojí spíše na zachování základních zákonných úprav IPPC, SEA a EIA 
a směřuje k zakotvení nových procesních úkonů tak, aby se stanovením zvláštních 
pravidel byl zachován systém rozhodování podle stavebního zákona. Závěrem se uvá-
dí následující: „V případě agendy IPPC jde o rozhodování ve věcech zařízení podlé-
hajících zákonu o integrované prevenci v plné působnosti orgánů životního prostředí 
i jako speciálních stavebních úřadů. Dosud aplikovaný systém EIA umožňuje pouze 
částečné propojení postupů podle stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí na rozdíl od principů SEA, které mohou být plně koncentrovány do 
procesu pořizování územně plánovací dokumentace.“ 

Obdobné závěry jako Česká společnost pro stavební právo činí Ekologický právní 
servis,14 který v rámci diskuse nad možným propojením jednotlivých procesů konsta-
tuje, že environmentální povolování zahrnuje proces posuzování vlivů na životní pro-
středí a nahrazuje povolení podle zvláštních právních předpisů a environmentálním 
povolením se rozumí rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k umístění záměru, 
a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných 
podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany 
veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují (v podsta-
tě tedy integrované povolení). Environmentálním povolením úřad schvaluje záměr, 
stanoví podmínky pro využití území a ochranu území, podmínky pro další přípravu 
a realizaci záměru, jejichž splnění bude nutné ověřit v navazujících řízeních.

14) Koncentrace environmentálních správních řízení ve věcném návrhu kodexu životního prostředí, Ekologický 
právní servis, prosinec 2004.
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íStanovisko EIA zůstává odborným podkladem pro vydání navazujících povolení, 
tedy i environmentálního povolení.

V tomto přístupu tedy dochází k určitému posunu v tom směru, že se integrace 
napříč složkami životního prostředí přesunuje již do fáze územního řízení. Nicméně 
proces EIA zůstává samostatným nástrojem nevčleněným do spojeného procesu. Tato 
alternativa tedy směřuje k tomu, že sled procesů (označených souhrnně jako environ-
mentální povolování) je následující: nejprve je vydáno stanovisko EIA, na něj navazuje 
environmentální povolení, které nahradí územní rozhodnutí a složková rozhodnutí 
(vztahující se k územnímu rozhodnutí). Dalším krokem musí být stavební, popř. ko-
laudační rozhodnutí s vymezením vztahu k environmentálnímu povolení.

Závěry nad teoretickými možnostmi integrace

Jak vyplynulo z přehledu integračních úvah, je zřejmé, že environmentální po-
volení v jakékoliv podobě nelze nastavit, resp. není praktické a vhodné nastavit, jako 
průřez celého investičního cyklu, tedy od prvního záměru, přes jeho posouzení, územ-
ní rozhodnutí až po stavební povolení. Hlavní integrační představy se drží náznaků 
navrhovaného stavebního zákona a vyplývá z nich snaha provést integraci ve dvou 
stupních, nejprve v rámci územního řízení a poté v rámci stavebního řízení včetně ko-
laudace. Takové představy jsou zcela relevantní z pohledu ochrany životního prostředí, 
pro níž bude zásadní otázka kompetencí pro takto určené fáze povolovacího systému. 

Vzhledem k tomu, že primárním procesem je EIA, úvaha o integraci procesů by 
měla jít právě přes tento prvek.

Vezmeme-li v potaz vztah EIA a IPPC, je zjevné, že kategorie zařízení, které těmto 
procesům podléhají, si navzájem odpovídají, a proto jakési sloučení je na první pohled 
možné.

Pokud jde o územní rozhodování, to je proces samostatný, což je dáno tím, že 
není specifickým nástrojem pouze práva životního prostředí, ale vztahuje se generálně
na všechny uvažované záměry. I tento samostatný proces lze začlenit do případného 
speciálního režimu, jedná-li se o zařízení definované v EIAZ, resp. v IPPCZ.

Proces EIA má několik stupňů, v nichž je naplněna možnost složkových orgánů 
podávat připomínky a námitky. Obdobně je prostor široce otevřen v rámci územního 
rozhodování, přičemž oba tyto procesy k sobě mají velice blízko, a jejich spojení se 
přímo nabízí. Při posuzování vhodnosti a funkčnosti (viz územní rozhodnutí) se z po-
vahy věci posuzuje také ekologická vhodnost daného zařízení v konkrétním území ve 
vazbách na okolní prostředí.

Do těchto vazeb je pak možné zahrnout také posouzení technické možnosti pro-
vozovat zařízení v daném území, míněno tak, že musí existovat koncept toho, jak bude 
nutné území technicky propojit (odpady, zdroj energie) s okolním územím, přičemž 
tyto technické aspekty spadají již do oblasti IPPC a musí brát ohled na vývoj nejlepších 
dostupných technik.

Jednoznačně se jeví jako vhodné propojit proces EIA s procesem územního roz-
hodování a vést ho jako jediné koncentrované řízení za současného stanovení okruhu 
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í možných účastníků a jejich role v procesu, jakož i vymezení speciálního orgánu, který 
povede tento typ řízení. 

Do koncentrovaného řízení spadnou také základní technické aspekty, které poža-
duje IPPC. Na tomto místě se projeví již naznačené „rozpuštění IPPC“. 

Představa provozovatele o tom, jaké konkrétní technologie budou na výstavbu 
použity, nemusí být v této fázi zcela úplná. To však není ani cílem povolení vydaného 
jako výsledek koncentrovaného řízení.

Koncentrované řízení, jehož vyústěním může být tzv. environmentální povolení 
(to opět záleží na kompetenčním zakotvení, zda dnešní úřad EIA, resp. IPPC bude ges-
torem povolení, nebo zda jím bude dnešní úřad územního rozhodování, tedy stavební 
úřad), by mělo vést k zakotvení takových podmínek pro další existenci zařízení, které 
zajistí, že toto zařízení bude splňovat určité standardy životního prostředí, a že nebu-
de znamenat nadměrné environmentální zatížení dané oblasti. V environmentálním 
povolení by tak měly být v obecné rovině zahrnuty základní podmínky prostorové 
i technické, jakož i funkční a sociální. 

Na toto rozhodnutí by pak navázalo jediné rozhodnutí technického charakteru (sta-
vební povolení) vydávané speciálním stavebním úřadem (krajský úřad). Toto rozhodnu-
tí by muselo v každém případě převzít příslušné podmínky rozhodnutí předcházejícího 
(environmentálního povolení) a podmiňující závazné stanovisko příslušného orgánu, 
který ho vydá s nadsložkovým pohledem (integrované podmiňující závazné stanovisko 
obdobně jako v první fázi) a jeho obsahem budou požadavky technické ochrany životní-
ho prostředí (půda, voda, ovzduší, odpady) na výstavbu, provoz a změny zařízení.

Právní úprava může být ještě modifikována následujícím způsobem.
První fáze bude opět jistá míra koncentrace územního řízení a procesu EIA, která 

nemusí být zakončena jediným společným environmentálním povolením. Stanovisko 
EIA si zachová svoji současnou podobu a v podstatě bude realizován návrh koncent-
race v rámci územního řízení v připravovaném stavebním zákoně. Do tohoto řízení by 
namísto složkových stanovisek mělo vstoupit stanovisko jediné, které bude integrova-
né, podmiňující a závazné.

Ve druhé fázi nebude vydáno stavební povolení, ale toto bude nahrazeno vydáním 
environmentálního povolení, které pojme jak technické aspekty ochrany životního 
prostředí, tak požadavky stavebního povolení. 

Na základě tohoto aktu, který bude aktem pro výstavbu, provoz a změny určitých 
kategorií zařízení bude investor stavět a též provozovat. Pro účely uvedení do provozu 
se využijí instituty návrhu stavebního zákona jako osvědčení nebo oznámení. V rámci 
tohoto procesu budou naplněny BAT s detailní znalostí technických požadavků a lo-
kálních podmínek.

Pro budoucí formy integrace je nezbytné, aby stála skutečně nad složkovou ochra-
nou životního prostředí, ale zároveň dokázala zajistit vysoký standard ochrany život-
ního prostředí a vhodně využila již fungující a účinné principy složkových předpisů. 
Složkové požadavky musí být respektovány, ale úřad environmentálního povolování 
musí mít prostor k nadhledu a k možnosti balancování požadavků, reálnému zabráně-
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íní přenosů mezi složkami navzájem, ke zhodnocení environmentální únosnosti území 
a k faktickému naplnění požadavků BAT průřezového charakteru. 

Znovu je nutno podotknout, že základem všech zmiňovaných možností musí být 
nastavení a vyřešení kompetencí s prioritou zabezpečení ochrany životního prostředí. 

K celkové koncepci a zvažované úpravě je nutno též dodat, že environmentální 
povolení by mělo mít ambice nebýt aktem, který přinese pouze zakotvení definitiv-
ních hodnot a zakonzervování určitého postoje v daném čase a místě. Koncept envi-
ronmentálního povolení by měl směřovat k vydání rozhodnutí, které se bude vyvíjet 
v čase, bude provázet zařízení od prvního zvážení investičního záměru po jeho odsta-
vení z provozu a případnou asanaci území. Environmentální povolení má být aktem, 
který bude pružně reagovat na změny v záměrech investora, na provozní obtíže nebo 
naopak úspěchy ve vztahu k ochraně životního prostředí, ale také na změny environ-
mentální legislativy, vývoj standardů kvality životního prostředí, konkurenční otázky 
a komplexní posouzení lokality v průběhu času. Jeho cílem je zajištění sdílené zodpo-
vědnosti provozovatele/investora a úřadu, a to již od počátku investice ve směru pre-
vence a trvale udržitelného rozvoje.

Procesní úprava řízení podle platného práva

Přehled požadavků na průběh procesu podle dílčích právních 
předpisů platného práva15

EIA (EIAZ) Územní řízení (StZ) IPPC (IPPCZ)
kompetence – krajský úřad, Minis-
terstvo životního prostředí

kompetence – stavební úřad (obce) kompetence – kraj-
ský úřad, Minis-
terstvo životního 
prostředí

podání oznámení – oznamovatel 
(náležitosti oznámení – příloha č. 3)

zahájení na písemný návrh účastníka, 
z podnětu stavebního úřadu nebo jiného 
orgánu státní správy

žádost o vydání 
integrovaného po-
volení (provozovatel 
zařízení)

zjišťovací řízení (rozhodnutí, zda se 
bude EIA provádět, jde-li o fakulta-
tivně posuzované záměry; zpřesnění 
rozsahu údajů, které mají být součás-
tí dokumentace) 

oznámení zahájení územního řízení 
dotčeným orgánům státní správy a všem 
známým účastníkům a nařízení ústního 
jednání (od ústního jednání lze upustit) 
spojeného zpravidla s místním šetřením 
stavebním úřadem; koncentrace řízení 
– účastníci mohou uplatnit své námitky 
a připomínky nejpozději při ústním jed-
nání (ve stejné lhůtě stanoviska dotčených 
orgánů státní správy)

rozeslání žádosti 
účastníkům, pří-
slušným správním 
úřadům
zveřejnění

15) Viz též přílohy: Schéma procesu IPPC, EIA, povolování záměrů podle StZ
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í zpracování dokumentace (pouze 
autorizovaná osoba), předložení 
příslušnému správnímu úřadu (nále-
žitosti dokumentace – příloha č. 4)

s územním řízením se spojují, pokud to 
nevylučuje povaha věci nebo nestanoví-li 
zvláštní předpisy jinak, i jiná řízení nutná 
k umístění stavby nebo k určení využití 
území

vyjadřování
každý, účastníci, 
příslušné správní 
úřady

zadání zpracování posudku (zadává 
příslušný úřad, zpracovává pouze 
autorizovaná osoba, náležitosti 
posudku – příloha č. 5)

podkladem pro vydání územního roz-
hodnutí je územně plánovací dokumen-
tace

obligatorně (v při-
pravované novele 
fakultativně) odbor-
ně způsobilá osoba 
– posouzení žádosti

stanovisko – vyjádření přísluš-
ného úřadu k záměru z hlediska 
přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro 
realizaci záměru, popřípadě zdůvod-
nění nepřijatelnosti záměru; odbor-
ný podklad pro vydání rozhodnutí, 
popřípadě opatření podle zvláštních 
právních předpisů, například zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon); 
platnost stanoviska omezena na dva 
roky, lze prodloužit 

stavební úřad v územním řízení zajistí 
vzájemný soulad předložených stano-
visek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy a po-
soudí vyjádření účastníků řízení a jejich 
námitky

obligatorně (v při-
pravované novele 
fakultativně) ústní 
jednání

vyjadřování
každý se může vyjádřit (písemně do 
30 dnů) od zveřejnění informace, 
k vyjádřením zaslaným po lhůtě 
nemusí úřad přihlížet – koncentrace 
řízení (povinnost úřadu zveřejnit in-
formace o dokumentech pořízených 
v průběhu posuzování a o veřejných 
projednáních)

platnost dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci (nepozbývá však platnost, 
pokud byla v těchto lhůtách podána 
žádost o stavební povolení nebo povolení 
k terénním úpravám a pracím , nebo 
bylo-li započato s využitím území ke 
stanovenému účelu)

rozhodnutí o vydání 
integrovaného po-
volení

je-li nesouhlasné vyjádření k doku-
mentaci nebo k posudku – veřejné 
projednání posudku a současně 
dokumentace 

nahrazení
stavební úřad může z podnětu navrhova-
tele nahradit územní rozhodnutí, které je 
v právní moci, novým územním rozhod-
nutím, jestliže se změnila územně plá-
novací dokumentace nebo jiné podklady 
pro územní rozhodnutí nebo podmínky 
v území; za stejných okolností může sta-
vební úřad nahradit územní rozhodnutí, 
které vydal z vlastního podnětu

kontrolní mechanis-
mus – změny

změny
návrh na změnu územního rozhodnutí 
projedná stavební úřad s účastníky řízení 
v rozsahu, v jakém se změna přímo dotý-
ká jejich práv, právem chráněných zájmů 
nebo povinností, a s dotčenými orgány 
státní správy v rozsahu, v jakém se změna 
dotýká zájmů chráněných těmito orgány 
podle zvláštních předpisů
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ířízení sui generis subsidiárně správní řád subsidiárně správní 
řád

speciální režim – posuzování záměrů 
s vlivy přesahujícími státní hranice 
(konzultace a připomínky dotčeného 
státu)

zvláštní režim pro 
zařízení s přeshranič-
ním vlivem

Exkurs k holandskému řešení (zahraniční vzor)

Na tomto místě (před uvedením konkrétních nezbytných procesních kroků) je 
možno odkázat na zahraniční úpravy, jejichž náznak přinesla studie České společ-
nosti pro stavební právo (viz výše; jednalo se o rakouský a německý model), a dále 
jsou uvedeny poznámky k dalšímu příkladu řešení – holandskému „Environmental 
management act“ (Text of the Environmental Management Act, dated 1 March 2004, 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Directorate-General for 
the Environment, Strategy and Policy Affairs Directorate/code 660, THE HAGUE, The
Netherlands)

Holandský „Environmental management act“ uvádí jeden z příkladů koncentro-
vaného environmentální povolování. Uvedený akt upravuje v podstatě průřezové dílčí 
nástroje ochrany životního prostředí. Zabývá se jednak environmentálním plánová-
ním, dále posuzováním vlivů na životní prostředí a udělováním licencí/povolení. Nut-
no podotknout, že neřeší investiční výstavbu jako celek (tedy též otázky stavebněpráv-
ní apod.), ale zabývá se pouze ochranou životního prostředí, ač samozřejmě s reflexí
na únosnost území a komplexní zhodnocení podmínek prostředí.

„Environmental management act“ se vztahuje na zařízení, která jsou vymezena 
jako podniky, které provozují průmyslově určitou činnost, a to v rámci určitých hra-
nic, tedy jako určitý provozní areál.

Na vymezená zařízení se pak vztahuje povinnost projít procesem EIA, resp. před-
ložit stanovisko EIA.

V případě, že určitý subjekt – provozovatel zařízení (vymezené činnosti) hodlá žá-
dat o rozhodnutí/povolení, je povinen tento svůj záměr písemně oznámit příslušnému 
úřadu. Na základě oznámení pak může dojít ke konzultacím a dále pak k posouzení, 
zda daný záměr bude vyžadovat stanovisko EIA. Závěr tohoto posouzení je povinně 
zveřejňován (lokální tisk, inspekce, veřejnost sousedního státu). Pokud nedodá žadatel 
EIA stanovisko a neproběhne tedy proces posuzování vlivů, pak povolení nelze vydat. 

Na proces EIA pak navazuje (v případě, že EIA probíhá), resp. se s ním spojuje 
licenční řízení. Bez licence vydané podle „Environmental management act“ nelze 
• v prvé řadě zrealizovat zařízení (tj. vystavět), 
• provádět jakékoli změny (s výjimkou změn, které odpovídají vydané licenci), 
• provozovat zařízení (s určitými výjimkami pro vymezené typy zařízení).

Environmentální licence/povolení je tak vyžadována již pro první kroky realizace 
investice/záměru. 
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í Licenční řízení se řídí obecným aktem upravujícím správní řízení (General Admi-
nistrative Law Act). Jako speciální procesní pravidlp se uplatní zejm. povinnost před-
ložit žádost o licenci, resp. návrh licence k připomínkám inspekčnímu orgánu, místní-
mu příslušnému úřadu, v jehož území má být zařízení umístěno, a dalším výkonným 
orgánům určeným licenčním orgánem

Základní požadavky na rozsah posuzování žádosti:
• stávající stav životního prostředí v lokalitě, která může být zařízením dotčena,
• dopady zařízení na životní prostředí,
•  jakékoliv zlepšení/vývoj, který lze očekávat s ohledem na zařízení a lokalitu,
• požadavky a výhrady obdržené v rámci procesu,
• možnosti ochrany životního prostředí pomocí prevenčních nebo minimalizačních 

opatření proti nepříznivým efektům, které může mít zařízení na životní prostředí 
Udělení licence lze zamítnout v případě převažujících zájmů na ochraně životního 

prostředí.
V udělené licenci lze stanovit restriktivní opatření ve směru ochrany životního 

prostředí.
Licence se vztahuje na každou osobu, která bude provozovat zařízení. Jedná se 

tedy o akt „in rem“, tedy k věci, který se váže na každého právního nástupce.
Příslušný kompetentní orgán je povinen pravidelně kontrolovat dodržování re-

striktivních opatření a podmínek licence, a též jejich adekvátnost ve směru vývoje 
technologií k ochraně životního prostředí a vývoje kvalitě životního prostředí. Na 
základě pravidelných kontrol je možné podmínky měnit, popř. rušit nebo nově na-
stavovat, vždy s ohledem na specifický vývoj. Tyto změny lze provádět též na žádost
provozovatele.

V určitých případech lze licenci zcela nebo zčásti zrušit. Jedná se o případ, kdy 
zařízení má neakceptovatelný nepříznivý dopad na životní prostředí a daný stav není 
napravitelný změnou licence, dále případ, kdy je to nezbytné v zájmu účinného od-
padového managementu, není-li nejméně tři roky vykonávána licencovaná činnost, 
zařízení je zcela nebo zčásti zničeno nebo v případě neoprávněně vydané licence. 

Environmentální licence je v podstatě univerzální, nicméně v některých přípa-
dech má určitá specifika. Jedná se o povolení pro oblast znečišťování povrchových vod
a povolení pro specifická nakládání s odpady (recovering, disposing).

Obecná procesní úprava, která je v „Environmental management act“ nastavena, 
se vztahuje na vymezené oblasti: the Mining Act, the Dry Rendering Act, the Nuclear 
Energy Act, the Noise Abatement Act, the Groundwater Act, the Air Pollution Act,the 
Pollution of Surface Waters Act, the Marine Pollution Act, the Environmentally Haza-
rdous Substances Act, the Soil Protection Act, the Earth Removal Act, the Protection 
of Antarctica Act.

Jako speciální požadavek platí – jak již naznačeno výše, že jedná-li se o povolení 
k zařízení, které vyžaduje stanovisko EIA, pak je nezbytné zároveň s žádostí licenci 
oznámit tuto skutečnost příslušnému úřadu. Proces EIA je pak samostatnou součástí 
licenčního procesu a stanovisko EIA je nezbytné pro vydání licence.
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íZvláštní pozornost je pak věnována koordinaci řízení. V případě, že je pro zaříze-
ní vyžadováno několik žádostí, mezi nimiž jsou vzájemné vazby, pak je výkonný orgán 
(specifikován dle příslušnosti podle General Administrative Law Act) povinen provést
opatření ke koordinaci při nakládání s těmito žádostmi. 

Procesní úprava vydávání environmentálního povolení

Procesní úprava společného, resp. spojeného environmentálního řízení, musí být 
v každém případě kombinací výše uvedených kroků procesů určených k integraci. Od-
lišnosti mezi dílčími postupy jsou zejména v rozsahu zapojení odborného subjektu 
a vůbec míře požadavku na specializované posouzení a dále pak v požadavcích na za-
pojení veřejnosti.

Zapojení veřejnosti musí v každém případě reflektovat požadavky mezinárodních
a evropských předpisů a přinášet co nejvíce otevřené procesy, a to v souladu s poža-
davkem na informovanost v oblasti životního prostředí, která zaručí možnost zásahu 
zvenčí, jakož i veřejnou kontrolu státní správy. Na druhou stranu není cílem takové 
úpravy blokace kvalitních a šetrných investičních záměrů. Zapojení veřejnosti by mělo 
přinášet zejména otevřenou diskusi a vyvažování dílčích zájmů v daném prostředí.

Pokud jde o požadavky na specializované posuzování, toto výslovně obsahuje jak 
EIA z pohledu odborného/autorizovaného posouzení vlivů, tak IPPC na úseku porov-
nání a aplikace nejlepších dostupných technik. Oproti tomu v územním řízení, které 
má směřovat k  neutrálnímu a objektivnímu vyvážení zájmů, není odborný prvek vý-
slovně zakotven. Samozřejmě i zde se projeví prostřednictvím požadavků dotčených 
orgánů, nicméně jde o kompromisní řešení dílčích odborných požadavků v rámci cel-
kového konsensu.

Výchozím bodem procesu bude zpracování podkladů ze strany žadatele. Podklady 
předkládané v rámci EIA, IPPC a územního řízení se liší pouze v drobnostech, resp. 
též v míře podrobnosti zpracování. Nicméně vzhledem k tomu, že všechny procesy 
časově předbíhají samotnou investiční výstavbu a s tím spojené uzavírání konkrétních 
kontraktů o dodávkách konkrétních technologií a vybavení zařízení (záměru), lze říci, 
že požadované informace jsou obdobné. Ve všech zmíněných oblastech se řeší vhod-
nost, funkčnost, vyváženost v rámci daného prostředí, efektivita a další.

Míra podrobnosti dokumentace je tedy odvislá od velmi rané fáze investičního zá-
měru a od možnosti budoucí realizace některé z nabídnutých variant (rozdíl EIA, kde 
se pracuje ještě s variantními řešeními, a IPPC, kde již jde o individualizovaný objekt), 
která však vždy musí respektovat reálné standardy životního prostředí.

Všechny výše uvedené požadavky musí být promítnuty do povolovacího procesu, 
přičemž tento může být různými způsoby rozvětven. Lze zvažovat takový přístup, že 
půjde v zásadě o správní řízení, do něhož bude vsunuto posouzení vlivů na životní 
prostředí, které v podobě variantních řešení má odlišné dopady než ostatní dvě ob-
lasti. V každém případě schválení jedné nejvhodnější varianty by mělo být v tomto 
procesu provedeno závazným způsobem.
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í Předpokládané procesní kroky

Pro procesní úpravu řízení o žádosti o environmentální povolení platí v každém 
případě obecná správní norma, tj. správní řád. Smyslem zvláštní úpravy pak je vymezit 
určité speciální kroky či instituty, které jsou nezbytné k zajištění fakticky účinné a od-
borně kvalitní ochrany životního prostředí.

V této části lze využít jako základní kostru řízení výstup z projektu „Zákon o ži-
votním prostředí“ ve formě pracovního návrhu věcného záměru z října 2002. V hlavě 
VIII jsou zde uváděny základní požadavky na povolovací procesy v ochraně životního 
prostředí. Vzhledem k tomu, že uvedený materiál počítá v podstatě se stávajícím sta-
vem, tj. složkovou ochranou životního prostředí, a pouze odkazuje na speciální režim 
IPPC, je nutno přidat kroky zohledňující též požadavky EIA ve vazbě na územní řízení 
a integrované povolení. V tuto chvíli není primárním cílem vymezit konkrétní lhůty 
řízení a nastavit detailní kroky procesu, ale spíše naznačit strukturu řízení. Následující 
přehled kroků vychází z výše uvedeného projektu „Zákon o životním prostředí“. 
1. Environmentálním povolením se rozumí rozhodnutí, kterým se povolují zařízení, 

resp. záměry, zvlášť významné z hlediska vlivu na životní prostředí. Tato rozhod-
nutí jsou vydávána ve správním řízení, přičemž není-li stanoveno jinak, užije se 
ustanovení správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

2. Řízení se zahajuje na žádost, kterou podává osoba, jež má v úmyslu realizovat zá-
měr/umístit zařízení/realizovat činnost, k níž je třeba povolení podle tohoto záko-
na (viz vymezení odpovídající přílohám EIAZ + IPPCZ). 

3. Žádost se podává a listinné a elektronické podobě u správního úřadu, který je 
místně příslušný k vydání povolení. Od elektronické podoby některých příloh žá-
dosti lze v odůvodněných případech (ekonomicky, fakticky neúnosné) po dohodě 
s úřadem upustit. Den doručení žádosti v listinné podobě orgánu ochrany život-
ního prostředí je dnem zahájení řízení o vydání povolení.

4. Žádost o vydání environmentálního povolení musí mít náležitosti oznámení dle 
EIAZ + žádosti dle IPPZ včetně návrhů variantních řešení s ohledem na BAT. Po-
žadavky na žádost o územní rozhodnutí jsou integrovány v detailních žádostech 
v rámci EIA a IPPC.

 Obecné požadavky na obsah žádosti (detailně viz tabulka obsahující přílohy EIAZ, 
požadavky IPPCZ, resp. jeho prováděcí vyhlášky):
– firma nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifi-

kační číslo, je-li přiděleno, popř. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, 
pokud je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,

– jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, 
který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li žadatelem fyzická osoba, která není 
podnikatelem,

– popis činnosti, které se žádost týká, identifikační údaje o jejím umístění (obec,
katastrální území, parcelní číslo, popř. označení stavby),
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í– údaje charakterizující činnost z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, vy-
užití přírodních zdrojů apod. podle typu této činnosti,

– charakteristika stavu území, kde se má daná činnost provádět, včetně vymeze-
ní základních střetů mezi zájmy ochrany životního prostředí a jinými zájmy, 

– popis opatření k ochraně životního prostředí před negativními vlivy dané 
činnosti,

– rozhodnutí, vyjádření, stanoviska dotčených správních úřadů, pokud to v da-
ném případě přichází v úvahu a pokud byla vydána,

– stručné shrnutí údajů uvedených pod písm. a) až f) všeobecně srozumitelným 
způsobem.

5. Do 20 dnů ode dne obdržení žádosti ověří orgán ochrany životního prostředí, 
zda žádost obsahuje všechny náležitosti předepsané tímto zákonem. (Dále obecná 
úprava správního řádu k doplňování žádosti, přerušení řízení k doplnění, v pří-
padě nedoplnění zastavení řízení). V rámci ověřování úplnosti žádosti – zjišťova-
cí řízení určující, zda zařízení spadá do kategorizace povinného EIA posuzování 
(rozhodnutí, zda se bude EIA provádět, jde-li o fakultativně posuzované záměry

 Pokud má být vsunut proces EIA (tj. EIA je obligatorní nebo je požadována na 
základě zjišťovacího řízení), dochází k dopracování potřebných podkladů – doku-
mentace, kterou zpracovává autorizovaná osoba, resp. odborně způsobilá osoba 
(v současné úpravě jsou dvojí odborné subjekty, v rámci environmentálního po-
volení dojde k jejich sjednocení).

6. Po přezkumu žádosti, resp. jejím doplnění, běží orgánu ochrany životního pro-
středí lhůta 7 dnů k rozeslání k vyjádření účastníkům řízení a dotčeným správním 
úřadům vykonávajícím působnost podle zvláštních právních předpisů, resp. též 
autorizované osobě (odborně způsobilé osobě).

7. Zároveň orgán ochrany životního prostředí zveřejní žádost na portálu veřejné 
správy, na své úřední desce a na úřední desce obce, na jejímž území se má daná 
činnost provádět. Součástí zveřejnění je i informace o tom, kdy a kde lze do žádos-
ti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popř. kopie. Orgány ochrany životního 
prostředí a obec vyvěsí na portálu veřejné správy a na svých úředních deskách 
tyto informace na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat orgánu ochrany 
životního prostředí své vyjádření k žádosti. Uplatní se zásada koncentrace řízní 
– k pozdějším připomínkám se nepřihlíží.

8. Dotčené správní úřady a účastníci řízení zašlou orgánu ochrany životního pro-
středí svá vyjádření do 30 dnů po obdržení žádosti o povolení. Vyjádření dotče-
ných správních úřadů musí obsahovat zhodnocení žádosti a návrh podmínek, kte-
ré navrhují zahrnout do povolení. Vyjádření orgán ochrany životního prostředí 
zveřejní vyvěšením na portálu veřejné správy a na své úřední desce. V případě, že 
je záměr posuzován v rámci EIA, zpracovává autorizovaná osoba, resp. odborně 
způsobilá osoba, odborný posudek, který zahrne odborné posouzení BAT (zveřej-
nění na portálu veřejné správy a na úřední desce).
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í 9. Veřejné projednání je obligatorní vždy, je-li nesouhlasné vyjádření k dokumenta-
ci nebo k posudku. Dále bude vedeno v případě, že o to požádá některý z účast-
níků řízení. K tomuto projednání jsou přizváni účastníci řízení, dotčené správní 
úřady, autorizovaná osoba, resp. odborně způsobilá osoba. Veřejného projednání 
se může zúčastnit kdokoliv. Veřejné projednání svolává orgán ochrany životního 
prostředí, (přičemž řízení projednání je svěřeno nezávislému mediátorovi). K vy-
jádřením, námitkám a připomínkám zaslaným po konání veřejného projednání se 
nepřihlíží.

10. Účastníky řízení podle tohoto zákona jsou:
– osoba, která podala žádost o vydání povolení;
– obec a kraj, na jejichž území má být povolovaná činnost realizována;
– jiné obce, v jejichž územním obvodu může povolovaná činnost ovlivnit stav 

životního prostředí;
– vlastníci pozemků a staveb, jež mohou být povolovanou činností dotčeny;
– místně příslušná jednotka nevládní organizace, jež se příslušnému úřadu při-

hlásila jako účastník řízení do 8 dnů po zveřejnění žádosti o povolení.
 V případě potřeb mohou být stanoveny další podrobnosti nebo odlišnosti týkající 

se účastníků řízení.
11. Příslušný úřad vydá na základě žádosti, dokumentace, posudku, k nim uplatně-

ných vyjádření a závěrů veřejného projednání stanovisko EIA, které zveřejní na 
portálu veřejné správy a na úřední desce (tento krok lze plně integrovat do řízení, 
nicméně jeho prostřednictvím se zachovává zvláštní důraz EIA a je tak vytvořen 
jakýsi mezistupeň v rozhodování úřadu; v praxi bude nutno dořešit zejm. běh 
lhůt). Ve stanovisku příslušný úřad uvede, zda je provedení záměru s ohledem na 
požadavky únosného zatížení území, udržitelného rozvoje a další obecné zásady 
a povinnosti ochrany životního prostředí přípustné. Pokud příslušný úřad uvede, 
že provedení záměru je přípustné, doporučí ve stanovisku variantu jeho provede-
ní, která svými vlivy životní prostředí nejméně zatěžuje, navrhne opatření k před-
cházení nepříznivým vlivům (doporučené varianty) záměru na životní prostředí. 

 Stanovisko je vnitřně subsumovaným aktem – podkladem pro vydání environ-
mentálního povolení. Požadavky k ochraně životního prostředí, uvedené ve sta-
novisku, zahrne příslušný úřad do environmentálního povolení. Pokud to z dů-
vodů hodných zvláštního zřetele neučiní, uvede v environmentálním povolení 
důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. Obdobně postupuje správní 
úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření, nutná k provedení záměru podle 
zvláštních právních předpisů, pokud se požadavky uvedené ve stanovisku týkají 
aspektů záměru, o nichž je příslušný rozhodovat. Orgán ochrany životního pro-
středí stanovisko vždy projedná s žadatelem a následně rozhodne o žádosti o en-
vironmentální povolení.

12. V povolení stanoví orgán ochrany životního prostředí podmínky, jejichž cílem je 
předejít ohrožení nebo poškození životního prostředí, popř. důsledky poškození 
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ízmírnit či odstranit. Povolení musí obsahovat vypořádání připomínek uplatně-
ných v řízení.

13. Orgán ochrany životního prostředí povolení nevydá, jestliže realizace předmětné 
činnosti není vzhledem k únosnosti daného území a s ohledem na standardy ži-
votního prostředí vhodná a udržitelná. Pro posouzení vhodnosti a udržitelnosti je 
nutné vzít v úvahu nejlepší dostupné techniky se zřetelem k technickým charakte-
ristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí, aniž 
by však byly předepisovány jakékoli konkrétní metody či technologie, a závěry 
uvedené ve stanovisku EIA. V uděleném povolení lze stanovit restriktivní opatření 
ve směru ochrany životního prostředí. Obsahové náležitosti na povolení budou 
specifikovány v samostatné příloze.

14. Zjistí-li orgán ochrany životního prostředí, že ten, jemuž bylo vydáno povolení 
k určité činnosti, neplní podmínky tohoto povolení, může povolení odejmout, 
a to buď trvale anebo na dobu, než je odstraněn protiprávní stav. Po tuto dobu 
nelze danou činnost vykonávat.

15. Změny environmentálního povolení se povolují obdobně, přičemž řízení je zaha-
jováno z moci úřední (zejm. po provedených kontrolách), nebo na žádost provo-
zovatele (změny na zařízení z vlastní iniciativy, renovace apod.).

16. Environmentálního povolení se vztahuje na každou osobu, která bude provozovat zaří-
zení. Jedná se o akt „in rem“, tedy k věci, který se váže na každého právního nástupce.

17. Pro řešení rozporů mezi dotčenými správními úřady platí pravidla stanovená 
obecnými předpisy o správním řízení. Koordinaci stanovisek dotčených orgánů 
zajišťuje příslušný orgán ochrany životního prostředí.
Na takto nastavený proces, který je zasazen do prvotních investičních záměrů 

a spojuje tak EIA, IPPC a územní rozhodnutí, pak platí, že stavební povolení, resp. 
kolaudační rozhodnutí řeší speciální stavební úřad (orgán ochrany životního prostře-
dí, který vydal environmentální povolení), který zohledňuje technická specifika IPPC,
plnění podmínek environmentální povolení a konkrétní situaci v daném místě a ča-
se. V této fázi investičního záměru je vhodná integrace ve směru nového stavebního 
zákona, tj. v podstatě jen zhodnocení plnění podmínek environmentálního povolení, 
popř. nastavení specifik výlučně pro stavební režim. Obdobně pak pro uvedení stavby
do provozu.

Vazba složkových aktů na procesy podle 
stavebního zákona

S ohledem na přehled kompetencí16 podle složkových zákonů nelze zcela vyme-
zit, které konkrétní akty bude nutno ve které fázi integrovat. To souvisí s výše uvede-
nou poznámkou, že vývoj českého práva životního prostředí byl primárně zaměřen 

16) Viz příloha: Přehled kompetencí ve složkové ochraně životního prostředí.
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í na složkovou ochranu, kterou tedy řeší detailním speciálním způsobem. Při vytržení 
složkových aktů z kontextu složkového předpisu, může dojít ke ztrátě vazeb v nasta-
vených kontrolních a změnových mechanismech a tím namísto ke zlepšení a zvýšení 
úrovně ochrany životního prostředí k ohrožení dílčí složky.

Jak je výše naznačeno, výběr dílčích povolovacích aktů k integraci si vyžádá ana-
lýzu provedenou na úrovní povolovacích úřadů, jakož i pracovníků Ministerstva ži-
votního prostředí. 

Bude-li integrace nastavena v rozsahu výše naznačeném (IPPC, EIA, územní roz-
hodnutí) a soustředí se tak do fáze územního řízení, pak je na místě vymezit akty, 
které spadají do této fáze, a tyto konkrétně nahrazovat, resp. ponechat kompetentním 
orgánům dotčenost v daném řízení. Ideálním nastavení by bylo „generální nahrazení“ 
vymezené klauzulí, že jde-li o záměr odpovídající dané příloze, pak jsou nahrazeny 
všechny relevantní akty. Problematické je však zachování právní jistoty a krom toho 
též zásadní důraz na pouze přímé novely předpisů.

Vytipované akty, které odpovídají fázi environmentálního povolení, jsou násle-
dující17:

Zákon č. 50/1976 Sb.
• § 32 odst. 1 územní rozhodnutí, 

Zákon č. 114/ 1992 Sb. 
• § 4 závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
• § 8 povolení ke kácení dřevin,
• § 12 souhlas k činnostem z hlediska krajinného rázu, 

Zákon č. 254/2001 Sb.
• § 8 odst. 1 povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,18

• § 17 souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení 
podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry,19

17) Jedná se pouze o demonstrativní výčet, neboť přesné určení všech možností lze vymezit teprve diskusí se 
všemi zainteresovanými složkovými orgány.

18) Ustanovení § 8/1 uvádí povinnost získat povolení: 
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
 1. k jejich odběru, 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 3. k využívání jejich energetického po-

tenciálu, 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, 
za účelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi,

b) jde-li o podzemní vody
  1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 4. k umě-

lému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem 

získání tepelné energie,
e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vy-

pouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.
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íZákon č. 289/2001 Sb.
• § 14 odst. 2 souhlas, který může být vázán na splnění podmínek, do řízení podle 

zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem (bez něj nemůže stavební 
úřad nebo jiný orgán státní správy rozhodnout); souhlasu je třeba i k dotčení po-
zemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa,20

• § 16 odst. 1 rozhodnutí o odnětí pozemku,

Zákon č. 86/2002 Sb.
• § 17 odst. 1 písm. b) povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a střed-

ních stacionárních zdrojů,

Zákon č. 164/2001 Sb.
• § 37 odst. 2 souhlas ministerstva k činnostem v ochranném pásmu zdroje,21

• § 37 odst. 3 souhlas ministerstva k provádění geologických prací spojených se zá-
sahem do pozemku v ochranných pásmech,

19) Jedná se o souhlas 
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích 

s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských du-

tinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek 
může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není 
dotčeno,

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů; není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení 

nebo zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České 
republiky a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným 
vodoprávním úřadem.

20) Jedná se o následující souhlasy (§ 48a, 49):
 Souhlas k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do vý-

měry 1 ha, pokud není příslušný kraj.
 Souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou 

nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více.
 Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není 

příslušné ministerstvo.
 Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace s výjimkou velkého územního celku, při stavbách spor-

tovních a rekreačních.
 Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní celky při dotčení pozemků určených 

k plnění funkcí lesa.
 Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s obecními úřady s RP jimiž mají být dotčeny 

lesní pozemky.
 Souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.
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í Zákon č. 334/1992 Sb.
• § 7 odst. 2 souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu na schvá-

lení zadání stavby, v němž se předpokládá odnětí zemědělského půdního fondu,
• § 7 odst. 3 souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu k návrhům tras 

nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah 
a vodních cest a jejich součástí, který se zpracovává v etapě před zpracováním za-
dání těchto staveb,

• § 8 odst. 3 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu od orgánu ochra-
ny zemědělského půdního fondu, pokud si práce spojené s geologickým a hydrogeo-
logickým průzkumem a s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzem-
ních vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden 
rok (včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu),

• § 9 odst. 1 souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely (nezbytný k vydání roz-
hodnutí podle zvláštních předpisů),

Zákon č. 258/2000 Sb.
• § 77 Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodo-

vání ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů 
chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních 
právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.

21) Bez souhlasu nelze a) vydat územní rozhodnutí o umístění stavby, územní rozhodnutí o využití území, sta-
vební povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby pro vymezené 
stavby:
1. stavby a změny staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou 

stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby,
2. stavby ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu zdroje II. stupně, které nemají cha-

rakter rodinných domů, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb uby-
tovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, staveb a zařízení pro 
informace, reklamu a propagaci, jednoduchých a drobných staveb a které nezasahují do hloubky více 
než 6 metrů pod úroveň terénu, a liniových staveb, které nezasahují do hloubky více než 1,5 metru pod 
úroveň terénu; souhlas se též nepožaduje ke stavebním úpravám, při nichž se zachovává vnější půdorys-
né i výškové ohraničení stavby,

3. stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa,
 b) schválit vodohospodářský plán,
 c)  vydat rozhodnutí o změně v užívání stavby ve vnitřním území lázeňského místa,
 d) vydat rozhodnutí o povolení terénních úprav,
 e) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zása-

hem do pozemku,
 f) vydat povolení k provedení trhacích prací,
 g) vydat rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydat pozemky v rámci náhradních restitucí,
 h) vydat povolení k nakládání s vodami, k vodním stavbám a některým činnostem a udělit souhlas 

vodoprávním úřadem, pokud se nepostupuje podle písmene a),
 i) schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy.
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íSrovnání informačních požadavků (podkladů) 
podle jednotlivých předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

§ 5
Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepří-

mých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.
(2) Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném 

území v době oznámení záměru. V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samo-
statně a v kontextu vlivů záměru jako celku.

(3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provo-
zování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, 
pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis.1a) Posuzuje se běžné pro-
vozování i možnost havárie.4)

(4) Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní pro-
středí provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popří-
padě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení 
předpokládaných účinků navrhovaných opatření.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru zne-
čišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

§ 14
(3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad na podkladě výsledků projed-

nání žádosti vydá integrované povolení, které kromě obecných náležitostí stanovených správním 
řádem obsahuje:
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, po-

kud je přiděleno, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
podnikatelem,

b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, 
trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,

c) popis zařízení a s ním spojených činností a popis umístění zařízení,
d) podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpe-

čující plnění těchto podmínek (dále jen „závazné podmínky provozu“).
(4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad stanoví

a) emisní limity (§ 14),
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člo-

věka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení 
zdraví člověka může dojít,

c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny,
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbyt-

nými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení,
f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie,
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků,
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h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu 
(například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní
ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostře-
dí nebo zdraví člověka,

i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace meto-
diky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování,

j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice 
států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat 
úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

§ 35 StZ
(1) Územní řízení se zahajuje na písemný návrh účastníka, z podnětu stavebního úřadu nebo jiného 

orgánu státní správy. Návrh se doloží dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zá-
konu, popřípadě doklady stanovenými zvláštními předpisy. V návrhu se uvede seznam osob, které 
přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a jsou navrhovateli známé.

(2) Pokud navrhovaná stavba nebo jiné opatření v území bude svými negativními vlivy překračovat li-
mitní hodnoty stanovené právními předpisy, předloží navrhovatel též návrh na vydání rozhodnutí 
o ochranném pásmu.

(3) Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby 
nebo jiného opatření v území (§ 32), zejména vlivů na životní prostředí, vyzve stavební úřad navr-
hovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě, maximálně však 12 měsíců, doplnil potřebnými údaji nebo 
podklady, a upozorní jej, že jinak územní řízení zastaví. Nedoplní-li navrhovatel návrh na vydání 
územního rozhodnutí požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení za-
staví. Lhůtu o přerušení územního řízení nelze prodloužit dalším rozhodnutím.

§ 39 SZ
V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky k ochraně 
veřejných zájmů v území; jimi zabezpečí zejména soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně ar-
chitektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb a ji-
ných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a rozhodne o námitkách účast-
níků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby si stavební úřad může v odůvodněných případech vyhradit 
předložení podrobnějších podkladů, projektové dokumentace nebo její části; podle nich může stanovit 
dodatečně další podmínky, které musí být zahrnuty do stavebního povolení.
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Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Příl. 3: Náležitosti oznámení

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje

1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 

důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků

II. Údaje o vstupech (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)
III. Údaje o výstupech (například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich 

znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek 
a technologií)

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpo-

dobně významně ovlivněny
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, 

doby trvání, frekvence a vratnosti)
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předlo-
ženou variantu řešení záměru
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
2. Další podstatné informace oznamovatele
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob,
které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení: 



202

K
O

D
EX

 ž
iv

o
tn

íh
o

 p
ro

st
ře

d
í –

 z
d

ro
j p

o
le

m
ik

 i 
n

ad
ěj

í

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru zne-
čišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
§ 4
Obsah žádosti
(1) Žádost musí obsahovat

a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, po-
kud je přiděleno, a u provozovatele zařízení zapsaného v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci 
též výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, je-li provozovatelem zařízení právnická 
osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,

b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, 
trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,

c) popis zařízení a s ním spojených činností, identifikační údaje o umístění zařízení (obec, katas-
trální území, parcelní číslo, popř. označení stavby), popř. kategorii zařízení, pokud je uvedeno 
v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c) a e) až l) všeobecně srozumitelným způ-
sobem,

e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají nebo 
jsou jím produkovány,

f) seznam a popis zdrojů emisí a popis dalších vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků na životní 
prostředí a předpokládaného množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí,

g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace), kde je nebo má být zařízení 
umístěno, včetně vymezení základních střetů v území,

h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k omezení 
emisí znečišťujících životní prostředí,

i) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku odpadu, k úpravě nebo 
využití odpadu produkovaného zařízením,

j) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných 
do životního prostředí,

k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami,
l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru, jako 

například hospodárné využívání energie, předcházení haváriím8) a omezování jejich případ-
ných následků, vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví 
člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti v co největší možné míře, popřípadě 
i návrhy plánů odpadového hospodářství, návrhy bezpečnostního programu prevence závažné 
havárie a bezpečnostní zprávy nebo tyto dokumenty již schválené, jedná-li se o zařízení uvedená 
v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo vyžadují-li to pro zařízení zvláštní právní předpisy,9)

m) návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (§ 13),
n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních před-

pisů,10) a podklady k nim, pokud mohou nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci,
o) podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů podle 

zvláštních právních předpisů6) a integrované povolení je má nahradit, pokud již nejsou obsaže-
ny v náležitostech uvedených pod písmeny a) až n).

Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způ-
sob jejího vyplnění
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Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Vyhláška č. 132/1998 Sb.,
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (K § 35 a 39 zákona )

§ 3
Návrh na vydání územního rozhodnutí
(1) Návrh na vydání územního rozhodnutí obsahuje 

a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území a způsobu jeho dosavadního 

využití,
c) seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení,
d) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických 

i jiných práv,
e) u rozhodnutí o umístění stavby, o využití území a o dělení a scelování pozemků souhlas vlastníka 

pozemku, nemá-li navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo a pro navrhované opatření 
se pozemek nedá vyvlastnit (§ 38 stavebního zákona, dále jen „zákon“),

f) údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací, pokud došlo k jejímu schválení,
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy získaných podle zvláštních předpisů 

před oznámením zahájení územního řízení.
(2) U návrhu na vydání územního rozhodnutí v případech uvedených v § 36 odst. 4 zákona se údaje 

podle odstavce 1 písm. c) v návrhu neuvádějí; údaje podle odstavce 1 písm. d) se neuvádějí, pokud lze 
pozemek pro liniovou stavbu nebo stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení anebo 
pro změnu ve využití území vyvlastnit.

(3) K návrhu na vydání územního rozhodnutí se přikládá
a) situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, včetně parcelních čí-

sel, se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb (účinků) 
na okolí; týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlého s velkým počtem účastníků územního řízení 
nebo umístění liniové stavby, též mapový podklad v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznače-
ním širších vztahů (účinků) k okolí; situační výkres a mapový podklad se přikládá ve dvojím 
vyhotovení; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních,

b) doklady o jednání s účastníky územního řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhod-
nutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů stát-
ní správy vyžadovaná zvláštními předpisy.

(4) K návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby se podle místa, druhu, rozsahu a předpokládaných 
účinků stavby přikládají další podklady, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) který pozemek nebo jeho část má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na po-

zemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb, v případě potřeby 
i s výškovým vyznačením (zpravidla v měřítku 1 : 500),

b) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,
c) údaje o provozu, popřípadě o výrobě, včetně základních technických parametrů, o navrhova-

ných technologiích a zařízeních,
d) vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k od-

stranění nebo minimalizaci negativních účinků, popřípadě návrh na zřízení ochranného pásma 
( § 35 odst. 2 zákona),

e) stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními před-
pisy, 1)

f) nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), zneškodňování od-
padů a předpoklady napojení stavby na stávající sítě technického vybavení území,

g) dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, stanovená zátopová území,
h) ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických po-

měrů v území,
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i) rozsah a uspořádání staveniště,
j) úpravy nezastavěných ploch a plochy, které budou ozeleněny.

(5) Návrh na nové využití území obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 další podklady a doku-
mentaci, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) důvody, způsob, rozsah a důsledky nového využití území,
b) výškové uspořádání navrhovaných změn, např. charakteristické řezy terénních úprav, kterými se 

podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry (dále jen „terénní úpravy“),
c) způsob neškodného odvádění povrchových vod a ochrany podzemních vod, předpokládané na-

pojení na sítě technického vybavení území,
d) stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy, 1)
e) dotčená ochranná pásma a chráněná území a stanovená zátopová území.

(6) Návrh na vymezení chráněného území, ochranného pásma, nebo na vyhlášení stavební uzávěry ob-
sahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 další podklady a dokumentaci, ze kterých musí být 
dostatečně zřejmé zejména
a) důvody a rozsah navrhovaných opatření s přesným věcným a územním vymezením navrhova-

ných zákazů nebo omezení,
b) důsledky, jaké budou mít navrhovaná opatření na funkční a prostorové uspořádání území s ná-

vrhem potřebných územně technických a organizačních opatření,
c) předpokládaná doba trvání navrhovaného opatření, popřípadě sdělení, že platnost rozhodnutí 

nelze předem časově omezit.
(7) Návrh na dělení nebo scelování pozemků obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 vyznačení 

navrhovaných změn hranic pozemků a přístupu na pozemky v situačním výkresu [odstavec 3 písm. 
a)].

(8) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že pro dělení či scelování pozemků nebude vydávat územní 
rozhodnutí, neboť postačí opatření [ § 32 odst. 2 písm. e) zákona], připojí ke sdělení ověřený situační 
výkres.

§ 4
Rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozhodnutí o umístění stavby obsahuje

a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) druh, účel a stručný popis stavby s uvedením její kapacity,
c) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje; u li-

niových a zvlášť rozsáhlých staveb popis území,
d) určení stavebního pozemku, podmínky pro umístění stavby na něm a pro zpracování projektové 

dokumentace, včetně rozsahu a podrobností jejího zpracování,
e) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
f) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší než dva roky.

(2) V podmínkách pro umístění stavby se stanoví zejména požadavky na ochranu zdraví, životního pro-
středí, na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území včetně určení druhu a barvy 
vnějších úprav stavby (krytiny, omítek, nátěrů apod.), na výškové a polohové umístění stavby, od-
stupy od hranic pozemku a od sousedních staveb, napojení na sítě technického vybavení a pozemní 
komunikaci, výšku stavby, požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze stanovisek dotče-
ných orgánů státní správy a požadavky na vytváření podmínek pro přístup a užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.

(3) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřenou dokumentaci [§ 3 odst. 3 
písm. a)] a jedno její vyhotovení obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, 
není-li sám stavebním úřadem.

§ 5
Rozhodnutí o využití území
(1) Rozhodnutí o využití území obsahuje

a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, stručný popis způsobu využití území,
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c) podmínky pro nové využití území,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon,
f) způsob úpravy území (krajiny) po ukončení povoleného užívání území, pokud nejde o opatření 

trvalé.
(2) Rozhodnutím o využití území se stanoví podmínky zejména pro

a) terénní úpravy, např. zavážky, příkopy, násypy, lomy, pískovny,
b) zřizování, výsadbu a větší úpravu vinic, chmelnic, lesů, sadů a zahrad, pokud podmínky nejsou 

stanoveny schválenými pozemkovými úpravami,
c) zřízení hřišť, skladovacích a odstavných ploch.

(3) Podmínky pro nové využití území stanoví způsob, jakým má být území upraveno, jeho odvodnění, 
napojení na dopravní a rozvodné sítě, požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze sta-
novisek dotčených orgánů státní správy, požadavky na ochranu existujících staveb, zeleně apod.

(4) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě ma-
pový podklad [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního 
obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.

§ 6
Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
(1) Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu obsahuje

a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení (označení) území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, ve kterém se zaka-

zují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky 
provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, 
důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, roz-
vodných sítí apod.,

c) podmínky ochrany,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit.

(2) Podmínky ochrany [odstavec 1 písm. c)] obsahují zejména zákaz, omezení nebo způsob provádění 
staveb, terénních úprav, těžebních prací, výsadby a postřiku stromů, hnojení půdy, provozu vysoko-
frekvenčních přístrojů; zabezpečují se jimi též požadavky dotčených orgánů státní správy apod.

(3) Jestliže je chráněné území nebo ochranné pásmo vymezeno právním předpisem nebo rozhodnutím 
příslušného správního orgánu podle něho vydaným anebo je stanovila vláda, rozhodnutí o chráně-
ném území nebo o ochranném pásmu se nevydává.

(4) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě ma-
pový podklad [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního 
obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.

§ 7
Rozhodnutí o stavební uzávěře
(1) Rozhodnutí o stavební uzávěře obsahuje

a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, pro které platí zákaz nebo 

omezení stavební činnosti,
c) rozsah zákazu nebo omezení stavební činnosti, zejména pokud by mohla znemožnit budoucí 

využití území nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit.

(2) Rozhodnutím o stavební uzávěře nelze zakázat nebo omezit udržovací práce.
(3) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě ma-

pový podklad [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního 
obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.
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§ 8
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
(1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků obsahuje

a) označení (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, kde má ke změnám dojít,
c) podmínky pro dělení nebo scelování pozemků.

(2) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres [§ 3 odst. 3 
písm. a)].

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Příl. 4 Náležitosti dokumentace
ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

ČÁST B: ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje

1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 

důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

II. Údaje o vstupech
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způ-

soby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vy-

pouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání 

s odpady)
4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, 

způsoby jejich omezení)
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

ČÁST C: ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (například územní systé-

my ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, 
území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatě-
žovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, 
voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo,
hmotný majetek, kulturní památky)

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatíže-
ní

ČÁST D: KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení je-

jich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
2. Vlivy na ovzduší a klima
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
5. Vlivy na půdu
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
8. Vlivy na krajinu
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnos-
ti a možnosti přeshraničních vlivů

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

na životní prostředí
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumenta-

ce

ČÁST E: POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předlo-
ženou variantu řešení záměru.

ČÁST F: ZÁVĚR

ČÁST G: VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

ČÁST H: PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skuteč-
nostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.
Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování do-
kumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace:
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Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru zne-
čišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Vzor rozhodnutí Krajského úřadu o vydání integrovaného povolení
(Zdroj: Příručka k povolovacímu řízení, MŽP, Phare)

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti XY pro zařízení XY (název zařízení 
podle vyhlášky MŽP č. 554/2002 Sb., kapitola 3.1 vzoru žádosti)

Krajský úřad XY kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. 
a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru zne-
čišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci 

integrované povolení
Alternativa I § 13 odst. 3 písm. a)
společnosti XY (firma nebo název/jméno a příjmení), se sídlem/místem podnikání XY, s přiděleným IČ
XY, pro zařízení XY [název zařízení podle vyhlášky MŽP č. 554/2002 Sb., kapitola 3.1 vzoru žádosti, 
identifikační údaje o zařízení: popis zařízení a s ním spojených činností, popis umístění zařízení podle §
13 odst. 3 písm. c)]
Alternativa I § 13 odst. 3 písm. b)
XY (jméno a příjmení), s trvalým pobytem XY, s číslem OP XY (není-li vydán, číslo dokladu, který jej 
nahrazuje), pro zařízení XY [název zařízení podle vyhlášky č. 554/2002 Sb., kapitola 3.1 vzoru žádosti, 
identifikační údaje o zařízení: popis zařízení a s ním spojených činností, popis umístění zařízení podle §
13 odst. 3 písm. c)]

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením § 13 odst. 4 a 
ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci, 
stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření 
zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vy-
jádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popř. požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve 
stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí.
Závazné podmínky provozu:
a) emisní limity (§14 zákona o integrované prevenci),
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka 

pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví 
člověka může dojít,

c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady, 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu 

ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny, 
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými 

s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení,
f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie,
g) opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků,
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (na-

příklad uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení
provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví 
člověka,

i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky
měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, 
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j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států 
a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřa-
du údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

V souladu s ustanovením § 15 zákona o integrované prevenci stanoví úřad povinnost uskutečnit tyto 
dodatečné podmínky:
V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná roz-
hodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy (popř. jejich části – nutno specifikovat):
1.
2.
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne (den-měsíc-rok) žádost společnosti XY o vydání integrovaného povolení podle 
ustanovení § 13 zákona o integrované prevenci. 
Popis průběhu řízení …
Dále úřad uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení 
důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval [§ 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 
Sb., o správním řízení (správní řád)].
Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11 zákona o integro-
vané prevenci (v plném rozsahu):
Důvody, pro které nebyly zahrnuty nebo byly zahrnuty jen zčásti požadavky k ochraně životního prostře-
dí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí:
Krajský úřad žádost posoudil a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě 
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u příslušného krajského úřadu.

Jméno a příjmení
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Příl. 5: Náležitosti posudku

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Obchodní firma oznamovatele
5. IČ oznamovatele
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
1. Úplnost dokumentace (oznámení)
2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení
3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ PO-
ZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

VII. NÁVRH STANOVISKA

Datum zpracování posudku:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posud-
ku:

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku: 
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Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Příl. 6: Náležitosti stanoviska

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Obchodní firma oznamovatele
5. IČ oznamovatele
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o zne-

čišťování životního prostředí
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů zámě-

ru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 
prostředí

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvede-

ním podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Na základě výše uvedeného včetně navazujících srovnávacích tabulek a výčtů po-

žadavků na dokumentace a další lze dojít k reálným návrhům na integrační úpravy 
v rámci horizontálních prostředků ochrany životního prostředí.

V každém případě je nutno reflektovat základní limity integračních možností, kte-
ré vycházejí ze základních požadavků na integraci. 

V prvé řadě je nutno opět zdůraznit požadavek na centralizaci kompetencí s před-
pokladem, že ústředním orgánem státní správy pro koncentrované environmentální 
povolení bude Ministerstvo životního prostředí. Na regionální úrovni budou kompe-
tentní krajské úřady jako povolující úřady.

Dalším předpokladem je jediné správní řízení vedené před stavebním povole-
ním, přičemž toto správní řízení integruje proces EIA, IPPC včetně správních řízení 
vedených podle složkových předpisů ve fázi před územním rozhodnutím a územní 
rozhodnutí. Integrace probíhá po procesní i hmotné stránce, tj. procesně jde o jedi-
né řízení (spojují se dílčí procesy) a hmotně se posuzuje záměr/zařízení jako celek 
s ohledem na požadavky všech relevantních předpisů (pro složkové požadavky platí 
generálně vymezená dotčenost složkových orgánů ), potažmo standardů ochrany ži-
votního prostředí.

Výstupem koncentrovaného správního řízení je environmentální povolení, jehož 
cílem je zakotvení takových podmínek pro další existenci zařízení, které zajistí, že toto 
zařízení bude splňovat standardy ochrany životního prostředí, a že nebude znamenat 
nadměrné environmentální zatížení dané oblasti. V obecné rovině zahrne základní 
podmínky prostorové i technické, jakož i funkční a sociální. 

Na environmentální povolení naváže jediné rozhodnutí technického charakteru 
(stavební povolení, popř. zvláštní integrované povolení) vydávané speciálním staveb-
ním úřadem (krajský úřad). Toto rozhodnutí hodnotí plnění požadavků environmen-
tálního povolení a z těchto požadavků vychází. Podmínky stavebního povolení, popř. 
zvláštního integrovaného povolení vycházejí z požadavků environmentálního povole-
ní a reflektují environmentální lokální a časové předpoklady pro investiční záměr.

Adresátem environmentálního povolení je provozovatel/investor záměru, který 
spadá do kategorizace určené příloha EIAZ a IPPCZ.

V rámci procesní úpravy je nezbytné zajištění účasti veřejnosti v souladu s Aar-
huskou úmluvou.

Pokud jde o posloupnost povolovacích řízení pro investiční výstavbu, jednotlivé 
kroky jsou řazeny následovně:
• (posuzování vlivů koncepcí (SEA) podle EIAZ, které rámcově předurčují případ-

nou realizaci jednotlivých staveb nebo záměrů),
• zpracování, posouzení a projednání územně plánovací dokumentace,
• environmentální povolení,
• stavební řízení a stavební povolení, popř. zvláštní integrované povolení,
• kolaudační řízení a kolaudační rozhodnutí (v podobě návrhu nového StZ), 
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Závěrem lze tedy konstatovat, že v právu životního prostředí ve vazbě na úpravu 

stavebního zákona lze najít vhodné způsoby zjednodušení a užšího provázání jednot-
livých institutů. Touto cestou pak lze naplnit požadavky na zjednodušení environ-
mentální legislativy, které jsou dlouhodobým cílem i na poli Evropských společenství. 
Administrativním zjednodušením a vzájemnou koordinací, resp. integrací, obsahově 
blízkých procesů se otevírá cesta jak kvalitnímu posuzování a hodnocení investičních 
záměrů, tak efektivní činnosti státní správy na tomto úseku. 

Cílem koncentrovaného řízení tak může být (při jeho správném nastavení) sku-
tečně reálný přínos pro komplexní zhodnocení dopadů na životní prostředí a objek-
tivní vyvážení různých zájmů v dané lokalitě prostřednictvím stanovisek dotčených 
subjektů.

V případě realizace dalšího postupu od věcného záměru k legislativní úpravě je 
nutno zohlednit skutečně všechny dotčené zájmy a vzít též v úvahu, že musí jít o po-
stupný proces transformace horizontálních prostředků ochrany životního prostředí 
vyžadující dlouhodobou a kvalitní spolupráci zainteresovaných subjektů.



214

K
O

D
EX

 ž
iv

o
tn

íh
o

 p
ro

st
ře

d
í –

 z
d

ro
j p

o
le

m
ik

 i 
n

ad
ěj

í

��������	��������������������������	���������������� �������������������������������

������������������

����
���1=><?245�)F1=>�F0PG2=1?�T.F0D-M*

/U�;45�<L0F10K=1?�;@A10D-M�T.F0D-M�
)h�>Ca3�0�3HA5:2�1C�F0@A1H1?�T.F0D-M*

<CDA.1?�F0W�;45�0F=�F1=�0:FPT=1?�;@A1Q
T.F0D-M

)h>Ca3�/U��@0@E3�/Uh>Ca3�./U�F1?*�

������

(U�;45

��#T�;45$

�����������������������0T�;45

����#T�;45$

�������������������0T�;45�#�[�0T�;45$

:2G723��T�3HA5:Y�#3=\S�V�3HA5:Y$

����������������������������������������������    !�����!��44

�<;8A&�
����

�ECF�M1-=OP0BC1QL0
P0<L0F0B.1?�)/PCI%���*

�1B=D-0P�
@P0B0<0BC-=A

��� � @E?DAGJ1Q�;ECFV
� ;2CD-1?KM�E?<=1?�)e�8�<./01C*�

=�����'�
&������

�0-2=1Q
D-.-V

EJ?<;624
5

EJ?<;6245

�ECF�M1-=OP0BC1QL0
P0<L0F0B.1?

=�����'�
*"���3��'

	VI=F1.B.1?�
D�M1B=D-0P=>%

@P0B0<0BC-=A=>�

EJ?<;6245
�ECF�M1-=OP0BC1QL0
P0<L0F0B.1? EJ?<;6245

�4&2NF8E=4M�
98E8G245

K���'�������'�
��2-����'�"��
L=L���23��"

���1 ������
�����-������

����"

� B=E=I10D-�e�8�@?D>3�F*�I=1�@0/GF�D=
F0�,5�F1N�@EMLA.D?*

=*�3���0�'�
����'&��'

Příloha: schéma procesu IPPC
Zdroj: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění s komentářem, ABF, 
a.s., Nakladatelství ARCH, Praha 2003
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Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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Příloha: schéma povolování záměrů podle StZ
Zdroj: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění s komentářem, ABF, 
a.s., Nakladatelství ARCH, Praha 2003

Schéma Povolování staveb a IPPC
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íPříloha: Výčet kompetencí v ochraně životního 
prostředí22

Zdroj: výtah z materiálu Ministerstva životního prostředí, aktualizace k datu 31.10.2004

OBSAH
1. Ochrana vod

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. Ochrana ovzduší 

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
3. Ochrana přírody a krajiny 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů 

4. Ochrana zemědělského půdního fondu 
• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění poz-

dějších předpisů 
5. Lesní hospodářství 

• zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově 
lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ob-
chodu s reprodukčním materiálem)

• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

6. Nakládání s odpady a obaly 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů
8. Posuzování vlivů na životní prostředí 

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů

9. Integrovaná prevence a omezování znečištění 
• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o in-

tegrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů

22) Vysvětlivky:
ObÚ – obecní úřad
ObÚRP – obecní úřady obcí s rozšířenou působností
PObÚ – pověřené obecní úřady 
KÚ – krajský úřad
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
Správa – správa zvláště chráněného území
M – ministr životního prostředí
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í Ochrana vod

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň
§ 106 Působnost, která podle tohoto zákona přísluší vodoprávním 

úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností,
pokud ji tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.

§ 8 odst. 1 písm. c)
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze 
zdrojů znečišťování do 10 000 ekvivalentních obyvatel

ObÚRP KÚ

§ 8 odst. 1 písm. c)

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze 
zdrojů znečišťování o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel 
nebo více

KÚ MŽP

§ 8 odst. 1 písm. c)

Povolení k vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování 
uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s ob-
sahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle 
přílohy č. 1 do vod povrchových

KÚ MŽP

§ 8 odst. 1 písm. c) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních ObÚRP KÚ

§ 8 odst. 1 písm. e)

Povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem 
snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do 
těchto vod, popřípadě do vod povrchových 

KÚ MŽP

§ 16
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť ne-
bezpečné závadné látky do kanalizace

ObÚRP KÚ

§ 30
Rozhodnutí o stanovení (změně, zrušení) ochranných pásem 
vodních zdrojů

ObÚRP
KÚ

KÚ
MŽP

§ 36 odst. 3 

Uložení povinnosti osadit na vodním díle cejch nebo vodní 
značku a povinnosti minimální zůstatkový průtok pravidelně 
měřit a podávat příslušnému správci povodí zprávy o výsled-
cích měření. 

ObÚRP KÚ

§ 37 odst. 3

Uložení povinnosti předložit návrh jímacího řádu ke schvále-
ní, popřípadě povinnosti hladinu podzemních vod pravidelně 
měřit, dále způsob měření a povinnost podávat příslušnému 
správci povodí zprávy o výsledcích měření

ObÚRP KÚ

§ 39 odst. 7 Povolení výjimky při použití závadných látek KÚ MŽP

§ 42 Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě
ObÚRP
ČIŽP

KÚ
MŽP

§ 64 odst. 2
Rozhodnutí v  pochybnostech, zda v určitém území a určitém 
čase byla povodeň

ObÚRP KÚ

§ 67 odst. 3
Rozhodnutí o stanovení omezujících podmínek mimo aktivní 
zónu záplavového území

ObÚRP KÚ

§ 68 Rozhodnutí o stanovení území určených k rozlivům povodní KÚ MŽP

§ 71 odst. 4

Rozhodnutí v pochybnostech o rozsahu povinnosti zpracovat 
povodňový plán nebo o tom, které stavby mohou zhoršit prů-
běh povodně

ObÚRP KÚ

§ 71 odst. 5 Rozhodnutí o uložení povinnosti zpracovat povodňový plán ObÚRP KÚ

§ 88
Rozhodování ve věcech poplatků za odebrané množství pod-
zemní vody

ČIŽP MŽP
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§ 89 – § 99
Rozhodování ve věcech poplatků za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových 

ČIŽP MŽP

§ 110 odst. 1 Rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných závad ObÚRP KÚ
§ 112 odst. 1 písm. 
b)

Rozhodnutí o uložení odstranit a napravit zjištěné nedostatky, 
jejich příčiny a škodlivé následky 

ČIŽP MŽP

§ 112 odst. 1písm. 
c) Rozhodnutí o nařízení zastavení výroby nebo jiné činnosti

ČIŽP MŽP

§ 116 – § 125
Rozhodnutí o uložení pokuty (o zastavení nebo přerušení ří-
zení o uložení pokuty)

ObÚRP
ČIŽP

KÚ
MŽP

Ochrana ovzduší

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň
§ 4 odst. 10 Řízení o zařazení zdrojů zneč. ovzduší ČIŽP MŽP
§ 4 odst. 11 Řízení o zařazování dosud neprovozovaných zdrojů 

v ČR
MŽP M

§ 5 odst. 11 Zamítnutí předloženého plánu snížení emisí a plánu 
správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje, po-
kud je vypracováno v rozporu s tímto zákonem

KÚ MŽP

§ 9 odst. 4 Vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovené 
skupiny k plnění obecných emisních limitů.

KÚ MŽP

§ 11 odst. 2 Schválení technickoprovozních parametrů pro provozo-
vatele zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů

KÚ MŽP

§ 15 odst. 2 Rozhodnutí o autorizaci MŽP M
§ 15 odst. 10 Prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci MŽP M
§ 15 odst. 11, 12 Zrušení rozhodnutí o autorizaci MŽP M
§ 17 odst. 1

Písm. b)
Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých 
a středních stacionárních zdrojů

KÚ MŽP

Písm. c)
Povolení staveb zvláště velkých stacionárních, velkých 
a středních zdrojů a k jejich změnám

KÚ MŽP

Písm. d)
Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních 
stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu

KÚ MŽP

§ 17 odst. 2

Písm. a)

Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopa-
dem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních 
stacionárních zdrojů

KÚ MŽP

Písm. b)

Povolení k záměrům na zavedení nových technolo-
gií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých 
a středních stacionárních zdrojů

KÚ MŽP

Písm. c)
Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu, 
včetně odpadních olejů podle § 18 odst. 1 nebo 2

KÚ MŽP

Písm. d)

Povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které 
znečišťují ovzduší, s výjimkou shody podle zvláštního 
právního předpisu

KÚ MŽP
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Písm. e)

Povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zaří-
zení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických 
podmínek provozu a návrhů provozních předpisů 
výrobce

KÚ MŽP

Písm. f)

Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo 
druhů odpadů a ke změnám využívání technologických 
zařízení zvláště velkých, velkých a středních stacionár-
ních zdrojů

KÚ MŽP

Písm. g)
Povolení k vydání a změnám provozního řádu podle § 
11 odst. 2

KÚ MŽP

Písm. h)
Povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech 
pro stacionární zdroje

MŽP M

Písm. i)
Povolení k pokračování provozu stacionárního zdroje 
po uplynutí lhůty platnosti stávajícího povolení

KÚ MŽP

§ 19 – § 22
Rozhodování ve věcech poplatků provozovatelů zvláště 
velkých a velkých stacionárních zdrojů

KÚ MŽP

§ 19 – § 22 
Rozhodnutí ve věcech poplatků provozovatelů středních 
stacionárních zdrojů

ObÚRP KÚ

§ 19 – § 22
Rozhodnutí ve věcech poplatků provozovatelů malých 
stacionárních zdrojů

ObÚ KÚ

§ 24 odst. 1
Povolení k zacházení hydrochlorfluoruhlovodíků jako 
hasicích prostředků

MŽP M

§ 29 odst. 1

Povolení k znovuzískání regulovaných látek při recyk-
laci výrobků, zneškodnění, regeneraci nebo recyklaci 
z chladících zařízením, z mrazniček, z hasicích přístro-
jů, z klimatizačních zařízení

MŽP M

§ 29 odst. 4
Rozhodnutí o zapsání do registru na dobu určitou 
(nejdéle na dobu 5 let)

MŽP M

§ 38 odst. 1
Uložení opatření ke zjednání nápravy ObÚ, KÚ, 

ČIŽP
KÚ, MŽP

§ 38 odst. 2
Rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu stacio-
nárního zdroje

ČIŽP MŽP

§ 39 odst. 1
Uložení  opatření k nápravě při porušení povinností 
nebo zákazů z ustanovení hlavy III

ČIŽP MŽP

§ 39 odst. 2
Uložení opatření směřující k nezávadnému zneškodnění 
regulovaných látek

ČIŽP MŽP

§ 39 odst. 3
Rozhodnutí o zrušení povolení k zacházení s regulo-
vanými látkami a rozhodnutí o jejich zneškodnění na 
náklady osoby, u které byly nedostatky zjištěny

MŽP M

§ 40 odst. 1

Rozhodnutí o pokutě ve výši od 20 000 do 10 mil Kč 
provozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního 
stacionárního zdroje, pokud provozuje tento zdroj bez 
povolení

ČIŽP MŽP

§ 40 odst. 2 

Rozhodnutí o pokutě ve výši od 10 000 do 2 mil Kč 
provozovateli zvláště velkého nebo velkého stacionár-
ního zdroje

ČIŽP MŽP

§ 40 odst 3
Rozhodnutí o pokutě ve výši 5 000 do 1 mil. Kč provo-
zovateli středního stacionárního zdroje

ČIŽP MŽP
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§ 40 odst. 4
Rozhodnutí o pokutě ve výši od 500 do 150 000 Kč 
provozovateli malého stacionárního zdroje

ObÚ KÚ

§ 40 odst. 5

Rozhodnutí o pokutě ve výši 500 do 20 000 Kč provo-
zovateli stacionárního zdroje za nesplnění oznamovací 
povinnosti

ObÚRP KÚ

§ 40 odst. 6

Rozhodnutí o pokutě ve výši 5000 do 5 mil Kč pro-
vozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního 
stacionárního zdroje

ČIŽP MŽP

§ 40 odst. 7

Rozhodnutí o pokutě ve výši 10 000 do 10 mil Kč 
provozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního 
stacionárního zdroje

ČIŽP MŽP

§ 40 odst. 8
Rozhodnutí o pokutě ve výši 1000 do 10 000 Kč provo-
zovateli malého stacionárního zdroje

ObÚ KÚ

§ 40 odst. 9
Rozhodnutí pokutě v e výši 2 500 do 2 mil Kč při poru-
šení povinností a zákazů uvedených v § 23 až 33

ČIŽP MŽP

§ 40 odst. 10
Rozhodnutí o pokutě ve výši od 500 do 150 000 Kč 
osobě která poruší § 3 odst. 5 nebo 10 

ObÚ KÚ

§ 50 odst. 1 písm. k)

Povolení pro činnosti při kterých vznikají emise 
těkavých organických látek a které odpovídají kategorii 
malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

ObÚ KÚ

Ochrana přírody a krajiny

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň

§ 4 odst. 2
Závazné stanovisko k zásahu do VKP (vyjma ZCHÚ) ObÚRP KÚ

Závazné stanovisko k zásahu do VKP na ZCHÚ Správa MŽP
Závazné stanovisko k zásahům do registrovaných krajin-
ných prvků

PObÚ KÚ

§ 4 odst. 3
Závazné stanovisko ke schválení LHP a LHO, odlesňovaní 
a zalesňování pozemků nad 0,5 ha

KÚ MŽP

Závazné stanovisko ke schválení LHP a LHO, odlesňování 
a zalesňování pozemků na 0,5 ha atd. na území NP a CHKO

Správa MŽP

§ 5 odst. 1, 3, 
4, 5

Zákazy, omezení, opatření a povolení k obecné ochraně 
rostlin a živočichů

ObÚ RP KÚ

Zákazy, omezení, opatření a povolení k obecné ochraně 
rostlin a živočichů na území NP a CHKO

Správa MŽP

§ 5 odst. 6
Souhlasy k vývozu či dovozu rostlin a živočichů chráněných 
mezin. Úmluvami

MŽP M

§ 5b odst. 1
Rozhodnutí o odchylném postupu od postupu uvedeného 
v § 5a odst. 1 a 2 (odchylky pro ptáky)

ObÚRP/
Správa

KÚ/MŽP

§ 7 odst. 2 Uložení nezbytných zásahů vlastníkům dřevin ObÚRP KÚ
Uložení nezbytných zásahů vlastníkům dřevin na území NP 
a CHKO

Správa MŽP

§ 8
Povolení ke kácení dřevin včetně rozhodnutí o pozastavení, 
omezení nebo zákazu

ObÚ KÚ
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omezení nebo zákazu v NP

Správa MŽP

§ 9 Ukládání náhradní výsadby ObÚ KÚ
Ukládání náhradní výsadby v NP Správa MŽP

§ 10 odst. 2, 3 Povolení ke zpřístupnění nebo jinému využití jeskyní KÚ MŽP
Povolení ke zpřístupnění nebo jinému využití jeskyní ve 
ZCHÚ

Správa MZP

§ 11 odst. 3 Povolení k vývozu paleontologických nálezů MŽP M
§ 12 odst. 2 Souhlas k činnostem z hlediska krajinného rázu ObÚRP KÚ

Souhlas k činnostem z hlediska krajinného rázu ve ZCHÚ Správa MŽP
§ 13 odst. 1 Vyhlášení přechodně chráněné plochy ObÚRP KÚ

Vyhlášení přechodně chráněné plochy ve ZCHÚ Správa MŽP

§ 21 
Omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti a práva 
rybářství

Správa MŽP

§ 22 odst. 1

Souhlas k zásahům proti škůdcům, v případech mimo-
řádných okolnosti a nepředvídaných škod v lesích v NP 
s výjimkou vojenských újezdů

MŽP M

§ 30 Souhlas k výkonu práva myslivosti v NPR MŽP M
Souhlas k výkonu práva myslivosti v NP a CHKO Správa MŽP

§ 31 
Souhlas k zásahům proti škůdcům a v případech mimořád-
ných okolností a nepředvídatelných škod v NPR

MŽP M

Souhlas k zásahům proti škůdcům a v případech mimořád-
ných okolností a nepředvídatelných škod v NP a CHKO

Správa MŽP

§ 33 odst. 2
Souhlas se zcizením nezastavěných pozemků na území 
přírodních rezervací, které jsou ve vlastnictví státu

MŽP M

§ 36 odst.3
Souhlas se zcizením nezastavěných pozemků na území 
přírodních památek, které jsou ve vlastnictví státu 

MŽP M

§ 37 odst. 2
Souhlasy k některým činnostem v ochranném pásmu PR 
a PP

KÚ MŽP

 
Souhlasy k některým činnostem v ochranném pásmu 
ostatních ZCHÚ

Správa/
MŽP

MŽP/M

§ 44 odst. 1 Souhlas k některým činnostem na území NP a CHKO Správa MŽP

§ 44 odst. 2
Předchozí souhlas k některým činnostem na území NP 
a CHKO

Správa MŽP

Souhlas k některým činnostem na území v NPR a NPP MŽP M
Souhlas k některým činnostem na území PR a PP KÚ MŽP

§ 45b odst. 1

Výjimky ze zákazů stanovených pro evropsky významné 
lokality, které ještě nejsou součástí ZCHÚ s výjimkou 
vojenských újezdů

ObÚRP/
MŽP

KÚ/M

§ 45e odst. 2 Souhlas v ptačích oblastech KÚ/Správa MŽP
§ 45i odst. 11 Rozhodnutí o stanovení kompenzačního opatření KÚ/Správa MŽP

§ 46 odst. 1
Vyhlášení památného stromu a jeho ochranného pásma 
v NP a CHKO

Správa MŽP

Vyhlášení památného stromu a jeho ochranného pásma PObÚ KÚ
§ 46 odst. 4 Zrušení ochrany památného stromu PObÚ KÚ

Zrušení ochrany památného stromu na území ZCHÚ Správa MŽP
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§ 49 odst. 4
Vydání stanoviska ke způsobu běžného obhospodařování 
(zvláště chráněné kriticky a silně ohrožené druhy rostlin)

MŽP M

 
Vydání stanoviska ke způsobu běžného obhospodařování 
(zvláště chráněné ohrožené druhy rostlin)

KÚ MŽP

Správa MŽP

§ 50 odst. 3
Předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody v případě 
nezbytného zásahu

KÚ MŽP

 
Uložení náhradního ochranného opatření u ohrožených 
druhů živočichů (např. záh. přenos)

KÚ MŽP

§ 51 odst. 2 Povolení ke sběru zvláště chráněných nerostů ObÚRP KÚ
Povolení ke sběru zvláště chráněných nerostů na území NP 
a CHKO

Správa MŽP

§ 54 odst. 3
Souhlas k vypouštění zvláště chráněných živočichů naroze-
ných a odchovaných v zajetí do volné přírody 

KÚ/Správa MŽP

Souhlas k vysévání a vysazování zvláště chráněné rostliny 
uměle vypěstované do volné přírody

ObÚRP KÚ

§ 56 
Povolení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvl. 
chrán. druhů rostlin a živočichů 

KÚ MŽP

Povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráně-
ných kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů 
na území ČR s výjimkou území NP

Správy 
CHKO

MŽP

Povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráně-
ných kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů 
na území NP

Správy NP MŽP

Povolení výjimky z ochranných podmínek nerostů MŽP M

§ 57
Předchozí souhlas k činnostem a zásahům ve vztahu k ohro-
ženým druhům rostlin a živočichů

ObÚRP KÚ

§ 63 odst. 1
Souhlas ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek 
a pěšin ve ZCHÚ

Správa MŽP 

Souhlas ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek 
a pěšin 

PObÚ KÚ

§ 66 Zákaz, popř. stanovení podmínek pro výkon činnosti ObÚRP KÚ
Zákaz, popř. stanovení podmínek pro výkon činnosti KÚ MŽP
Zákaz, popř. stanovení podmínek pro výkon činnosti Správa MŽP

§ 67

Rozhodnutí o provedení přírodovědného průzkumu (biol. 
hodnocení) a rozhodnutí o potřebě náhradních opatření 
k ochraně přírody

KÚ/Správa
MŽP

MŽP
M

§ 80 odst. 2
Nařízení omezení či zastavení škodlivé činnosti do doby 
odstranění nedostatků (v případech hrozící škody)

ČIŽP MŽP

§ 81 odst. 9

Potvrzení, změna nebo zrušení opatření stráže přírody ObÚRP
KÚ/Správa
MŽP

KÚ
MŽP
M

§ 85 odst. 1 Opatření k odstranění zjištěných závad KÚ MŽP
Správa MŽP

§ 85 odst. 2 Opatření k odstranění zjištěných závad MŽP M

§ 86 odst. 1,2
Uložení nápravných opatření k odstranění následků neo-
právněných zásahů

ObÚRP KÚ
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§ 88 odst. 1 Ukládání pokut ObÚRP KÚ
§ 88 odst. 2 Ukládání pokut ObÚRP KÚ
§ 88 odst. 1,2 Ukládání pokut na území NP a CHKO Správa MŽP
 Ukládání pokut (včetně ZCHÚ viz § 80 odst. 3) ČIŽP MŽP

§ 89
Rozhodnutí o odebrání nedovoleně držených jedinců zvláš-
tě chráněných druhů

ObÚRP/
KÚ Správa

KÚ/MŽP

 
Rozhodnutí o odebrání nedovoleně držených jedinců zvláš-
tě chráněných druhů (§ 80)

ČIŽP MŽP

MŽP vykonává působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích určených pro 
účely obrany státu, není-li zákonem stanoveno jinak (§ 79 odst. 3 písm. l). Na území 
vojenských újezdů vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady 
v rozsahu působnosti obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, krajů a správy, 
není-li příslušné Ministerstvo obrany (§ 78 a odst. 1).

Ochrana zemědělského půdního fondu

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-
ších předpisů 
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň

§ 1 odst. 4
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o součást zem. půd. 
fondu

ObÚRP KÚ

§ 2 odst. 3 Rozhodnutí o uložení změny kultury na pozemcích do 1 ha PObÚ KÚ
 Rozhodnutí o uložení změny kultury na pozemcích nad 1 ha ObÚRP KÚ
§ 3 odst. 3 Rozhodnutí o odstranění zjištěných závad PObÚ KÚ

 
Rozhodnutí o tom, že kontaminovaný pozemek se nesmí použí-
vat pro výrobu potravin

ObÚRP KÚ

§ 11 odst. 2 Rozhodnutí o výši odvodů za odnětí půdy PObÚ KÚ
§ 20 Rozhodnutí o pokutách PObÚ KÚ

Lesní hospodářství

a) ochrana funkcí lesů jako složky životního prostředí
zákon č. 282/1991Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 

 
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň

§ 3 odst. 2,3
Ukládání opatření k nápravě a stanovení náhradních lhůt k jejich 
splnění

ČIŽP MŽP

§ 3 odst. 4
Nařízení omezení, popř. zastavení výroby nebo jiné činnosti do 
doby odstranění nedostatků (případy hrozící škody)

ČIŽP MŽP

§ 4,§ 5 odst.3
Ukládání pokut za ohrožení nebo poškození životního prostředí 
v lesích

ČIŽP MŽP
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zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň

§ 3 odst.2
Rozhodnutí o tom, že pozemky, které nejsou ze záko-
na určeny k plnění funkcí lesa, tyto funkce plní

ObÚRP MŽP

§ 3 odst. 3
Rozhodnutí v pochybnostech o tom,zda jde o pozem-
ky určené k plnění funkcí lesa

ObÚRP MŽP

§ 3 ost. 4
Rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený 
k plnění funkcí lesa

ObÚRP MŽP

§ 4 odst. 2 Souhlas k nakládání s lesy ve vlastnictví státu MŽP M

 § 7 odst. 2
Rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů ochran-
ných

MŽP M

§ 8 odst. 3
Rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů zvl. 
určení

MŽP M

§ 11 odst. 3
Rozhodnutí o náhradě újmy vzniklé v důsledku ome-
zení hospodaření

ObÚRP MŽP

§ 12 odst. 3 Souhlas k dělení pozemků ObÚRP MŽP

§ 13 odst. 1
Rozhodnutí o výjimce ze zákazu využití pozemků 
k jiným účelům do 1 ha

ObÚRP MŽP

Rozhodnutí o výjimce ze zákazu využití pozemku 
k jiným účelům nad 1 ha

MŽP M

§ 14 odst. 2 

Souhlas k vydání územního rozhodnutí jímž mají 
být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do 
výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj

ObÚRP MŽP

 

Souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být 
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou 
nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny 
pozemky pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více

MŽP M

 

Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, 
jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není 
příslušné ministerstvo

ObÚRP MŽP

 

Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace 
s výjimkou velkého územního celku, při stavbách 
sportovních a rekreačních

KÚ MŽP

 

Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace 
pro velké územní celky při dotčení pozemků určených 
k plnění funkcí lesa

MŽP M

 

Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace 
obcí s obecními úřady s RP jimiž mají být dotčeny 
lesní pozemky

MŽP M

Souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
využití území do 50 m od okraje lesa

ObÚRP MŽP

22) Ve vztahu k ochraně lesů je podle zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy Ministerstvo život-
ního prostředí, pokud jde o lesní hospodářství v národních parcích. V případě lesů mimo území národních 
parků je jako ústřední orgán státní správy kompetentní Ministerstvo zemědělství 
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§ 16 odst. 4

Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků k plnění funkcí 
lesa nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí 
lesa (o zrušení nebo změně), o výměře do 1 ha 

ObÚRP MŽP

 

Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků k plnění funkcí 
lesa nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí 
lesa (o zrušení nebo změně), o výměře 1 ha a více

MŽP M

§ 17 odst. 1
Rozhodnutí o výši poplatků za omezení nebo odnětí 
lesních pozemků do výměry 1 ha

ObÚRP MŽP

Rozhodnutí o výši poplatků za omezení nebo odnětí 
lesních pozemků o výměře 1 ha a více

MŽP M

§ 19 odst. 3
Rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení 
vstupu do lesa

ObÚRP MŽP

§ 20 odst. 5

Stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo 
hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesa-
hují správní obvod ObÚRP

ObÚRP MŽP

Stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo 
hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují 
správní obvod ObÚRP

MŽP M

§ 22 odst. 1,2 

Rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečovacích 
opatření a změně způsobu hospodaření nebo omezení 
využívání

ObÚRP KÚ

§ 27 odst. 3 Rozhodnutí o námitkách o neschválení plánu MŽP M

§ 27 odst. 1,4

Schvalovat plány a povolovat jejich změny, v rámci 
schvalování plánu povolovat mýtní těžbu v lesních po-
rostech mladších 80 let, výjimky ze stanovené velikosti 
nebo šíře holé seče a výjimky ze zákonných lhůt pro 
zalesnění a zajištění lesního porostu

MŽP M

§ 29 odst. 2

Rozhodnutí o povolení, aby k umělé obnově lesa a za-
lesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných 
lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného 
reprodukčního materiálu

KÚ MŽP

§ 32 odst. 2

Rozhodnutí o opatřeních při mimořádných okolnos-
tech, pokud přesahují území OÚ a o nákladech s nimi 
spojených 

MŽP M

§ 32 odst. 9
Rozhodnutí o opatření k vyhubení škodlivých orga-
nismů

ObÚRP MŽP

§ 33 odst. 4
Rozhodnutí o výjimce ze zákazu provádět těžbu v po-
rostech mladších 80 let

MŽP M

§ 34 odst. 4
Rozhodnutí ve sporech o podmínkách lesní dopravy 
po cizích pozemcích

ObÚRP MŽP

§ 35 odst. 1 Rozhodnutí o opatřeních na ochranu půdy MŽP M
§ 35 odst. 3 Rozhodnutí o preventivních opatřeních MŽP M

§ 36 odst. 1
Rozhodnutí o opatřeních ve prospěch účelového 
hospodaření

MŽP M

§ 36 odst. 5

Rozhodnutí o výši náhrady a subjektu povinném 
k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu 
omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo 
lesích zvláštního určení

MŽP M
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§ 37 odst. 2
Rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon 
funkce odborného hospodáře

ObÚRP MŽP

§ 44
Rozhodnutí o udělení licence, pokud není příslušné 
ministerstvo

ObÚRP MŽP

 
Rozhodnutí o udělení licence ke zpracování plánu 
osnov

MŽP M

 § 45
Rozhodnutí o odnětí licence ke zpracování plánu 
osnov

MŽP M

§ 49 odst. 3
Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů 
prvního stupně

MŽP M

§ 50 odst. 1
Rozhodnutí o opatřeních k odstranění zjištěných 
nedostatků*)

MŽP M

§ 51 odst. 1 Rozhodnutí o nápravných opatřeních ObÚRP MŽP
§§ 54, 55 Rozhodnutí o pokutách MŽP M

Nakládání s odpady 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
Ustanovení Typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň

§ 7 odst. 6
Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
a jeho prodloužení

MŽP M

§ 8 odst. 1
Odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
pověřeným osobám

MŽP M

§ 9 odst. 3

§ 9 odst. 4

Pozastavení platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlast-
ností odpadu
Odejmutí osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

KÚ, ČIŽP MŽP

§ 12 odst. 5
Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatním 
odpady

KÚ MŽP

§ 14 odst. 1
(§ 14 odst. 3)

Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, výkupu 
nebo sběru odpadů

KÚ MŽP

§ 16 odst. 2
Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování 
odpadů v množství menším než 100 tun nebezp. odpadu za rok

ObÚRP KÚ

§ 16 odst. 2

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování 
odpadů v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za 
rok.

KÚ MŽP

§ 16 odst. 3
Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství menším 
než 100 tun nebezp. odpadu za rok

ObÚRP KÚ

§ 16 odst. 3
Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším 
než 100 tun nebezpečného odpadu za rok.

KÚ MŽP

§ 18 odst. 2
Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování 
odpadů 

KÚ MŽP

§ 37d 
Souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo zpracování vybra-
ných autovraků podle § 14 odst. 1

KÚ MŽP

§ 50 odst. 2 Souhlas k dispozici se zvláštním vázáným účtem KÚ MŽP



228

K
O

D
EX

 ž
iv

o
tn

íh
o

 p
ro

st
ře

d
í –

 z
d

ro
j p

o
le

m
ik

 i 
n

ad
ěj

í § 51 odst. 1, 
2 a 3 

Souhlas k čerpání prostředků finanční rezervy KÚ MŽP

§ 52 

Stanovení doby trvání a podmínek péče o 
skládku po uzavření jejích provozu, rekultivace a asanace (je sou-
částí provozního řádu při udělování souhlasu podle § 14 odst. 1)

KÚ MŽP

§ 58 Ukládání povinností vrácení odpadů MŽP M

§ 66

Ukládání pokut za porušení zákona ObÚ
ČIŽP
ObÚRP

KÚ
MŽP
KÚ

§ 69 Pokuta za přestupek ObÚ KÚ
§ 76 odst. 1 
písm. c) 

Rozhodnutí o uložení pokuty podle § 66, současně může ukládat 
opatření a lhůty pro zjednání nápravy

ČIŽP MŽP

§ 78 odst. 2 
písm. h)

Rozhodnutí v pochybnostech s výjimkou stanovenou v § 77 odst. 
5, zda se movitá věc považuje za odpad

KÚ MŽP

§ 78 odst. 2 
písm. m)

Zákaz provozu zařízení k odstraňování odpadů KÚ MŽP

§ 78 odst. 4 
a 5

Zrušení nebo změna rozhodnutí o udělení souhlasu KÚ MŽP

§ 79 odst. 1 
písm. g)

Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit odpad ( § 20 písm. f) ObÚRP KÚ

§ 79 odst. 1 
písm. h)

Rozhodnutí o uložení pokuty podle § 66 odst. 5, současně může 
stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy 

ObÚRP KÚ

§ 79 odst. 1 
písm. i)

Zákaz činnosti, která způsobuje vznik odpadů ObÚRP KÚ

§ 80 písm. b)

Rozhodnutí o uložení pokuty podle § 66 odst.1, současně může 
stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy (PO a FO oprávně-
né k podnikání)

ObÚ KÚ

§ 80 písm. c)
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 69, současně 
může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy (FO)

ObÚ KÚ

Posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů

ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň
§ 19 odst. 6 Rozhodnutí o udělení a odejmutí autorizace MŽP M

Integrovaná prevence a omezování znečištění

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení typ rozhodnutí 1. stupeň 2. stupeň

§ 3, § 13

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení 
s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříz-
nivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu

KÚ MŽP
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§ 3, § 13

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení pro 
zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit 
životní prostředí dotčeného státu

MŽP M

§ 46 odst. 5 Řízení o změně integrovaného povolení
KÚ, resp. 
MŽP

MŽP, resp. M

§ 19

Omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části, 
pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závaž-
ní poškození životního prostředí nebo značné materiální 
újmy

ČIŽP MŽP

§ 37 odst.1-5 Rozhodnutí o pokutách ČIŽP MŽP
§ 37 odst 2,3 Rozhodnutí o pokutách KÚ MŽP

Příloha: Přehled složkových aktů v IPPC ve vazbě na StZ 

Zdroj: Krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí

Vazba složkových aktů na procesy podle stavebního zákona 
vysvětlivky:
ÚŘ – před územním řízením
SŘ – přes stavebním řízení
KŔ – před kolaudačním řízení
provoz – provozovatel může požádat o dané povolení během provozu svého zařízení, povolení není závislé 
na stavební zákon
x – mimo stavební zákon

př. (odkaz na 
dokumenty)

Pozn. 
č.

Voda
Povolení k odběru povrchových vod – § 8 
písm a) odst.1

U nového vodního díla 
(stavby) musí být nejprve 

vydáno povolení k odběru vod 
– vydává se k SŘ, případně 
stávajících zařízení může 

provozovatel požádat v rámci 
provozu (např.pokud se pro-
vozovatel rozhodne k odběru 

vod z blízkého toku),  
Slouží-li vodní dílo k naklá-
dání s vodami a je-li vydání 
tohoto povolení k nakládání 
s vodami třeba, lze je povolit, 
bylo-li povoleno odpovídající 
nakládání s vodami nejpozději 
současně s povolením stavby 
vodního díla – § 15 odst. 1 

VZ (to platí pro všechny typy 
nakládání s vodami podle § 8). 

x

VOD 01
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í Povolení ke vzdouvání, popř. akumulaci povr-
chových vod – § 8 písm a) odst. 2

x

Povolení k využívání energetického potenciá-
lu povrchových vod – § 8 odst. 3

x 

Povolení k užívání povrchových vod pro chov 
ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných vodních 
živočichů, za účelem podnikání – § 8 písm a) 
odst. 4

x

Povolení k jinému nakládání s povrchovými 
vodami – § 8písm a) odst. 5

x

Povolení k odběru podzemních vod – § 8 
písm b) odst. 1

x

Povolení k akumulaci podzemních vod – § 8 
písm b) odst. 2

x

Povolení k čerpání podzemních vod za 
účelem snižování jejich hladiny – § 8 písm b) 
odst. 3

x

Povolení k umělému obohacování podzem-
ních zdrojů vod povrchovou vodou – § 8 písm 
b) odst. 4

provoz

Povolení k jinému nakládání s podzemními 
vodami – § 8 písm b) odst. 5

x

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních – § 8 písm c)

x VOD 03

Povolení k čerpání povrchových nebo podzem-
ních vod a jejich následnému vypouštění za 
účelem získání tepelné energie – § 8 písm d)

x

Povolení k čerpání znečištěných podzemních 
vod za účelem snížení jejich znečištění a k je-
jich následnému vypouštění – § 8 písm e)

x

Změna a zrušení povolení k nakládání s vo-
dami – § 12

provoz

Povolení k vypouštění odpadních vod s ob-
sahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 
kanalizace – § 16

x

Souhlas ke stavbám nebo zařízením na po-
zemcích koryt vodních toků, nebo pozemcích 
souvisejících – § 17 odst. 1 písm a)

SŘ 1)

Souhlas ke stavbám dálkových potrubí, pod-
zemního skladování, skladů, skládek, popř. 
nádrží – § 17 odst. 1 písm b)

SŘ

Souhlas ke stavbám, těžbě nerostů nebo 
terénním úpravám v záplavových územích – § 
17 odst. 1 písm c)

SŘ

Souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15m od 
ochranné hráze – § 17 odst. 1 písm d)

SŘ

1) MŽP – zpravidla již ÚŘ – obecně § 17
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íSouhlas ke stavbám v ochranných pásmech 
vodních zdrojů – § 17 odst. 1 písm e)

SŘ

Vyjádření k umístění stavby, zařízení, činnosti 
– § 18 odst. 1 

SŘ 2)

Vyjádření k provedení stavby, zařízení, čin-
nosti – § 18 odst. 1

SŘ VOD 02 2)

Vyjádření ke změně nebo odstranění stavby, 
zařízení, činnosti – § 18 odst. 1

SŘ 2)

Stanovení minimálního zůstatkového průtoku 
– § 33

x

Stanovení minimální hladiny podzemních 
vod – § 37

x

Schválení havarijního plánu – § 39 odst. 2 
písm. a)

provoz (záleží na provozo-
vateli) může být vypracován 

a předložen ke schválení 
kdykoliv. U vodního díla se 
dává podmínka, že havarijní 

plán bude vypracován ke 
kolaudaci stavby.

3)

Ovzduší
Stanovení emisních limitů na základě pod-
kladů předložených provozovatelem, je-li ve 
zvláště velkém, velkém nebo středním spalo-
vacím zdroji současně spalováno více druhů 
paliv – § 5 odst.4

provoz/samostatné řízení 
– povolení zdroje x

4)

Uložení povinnosti plnit plán snížení emisí 
místo povinnosti dodržovat některé emisní 
limity (týká se stacionárních zdrojů, které 
stanoví prováděcí právní předpis) – § 5 odst. 
6, § 48 odst. písm. d)

x VZ 04-1 VZ 04-2 5) 

2) územní řízení, stavební řízení, provoz – je fakultativní, investor může požádat v jakékoliv fázi
3) mimo stavební zákon
4) V rámci povolení k trvalému provozu zdroje. V kompetenci ČIŽP.
5) Zdroje vypouštějící emise VOC – provozovatelé stávajících zdrojů zkolaudovaných před 1.4.2002 museli 

nejpozději do 1.4.2003 oznámit záměr plnit redukční plán místo emisních limitů stanovených ve vyhlášce 
č. 355/2002 Sb. Předložené redukční plány vypracované dle přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky měly být 
orgánem ochrany ovzduší schváleny do 1.4.2004 (v případě nových zdrojů do 3 měsíců od data předlo-
žení návrhu)*. Emisní limity stanovené v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb. nutno plnit nejpozději od 
31.10.2007. *výklad ministerstva je v tuto chvíli jiný, schválení redukčních plánů dle tohoto výkladu možné 
až do 31.12.2005 (má být zapracováno do novely vyhlášky č. 355/2002 Sb.). Spalovny odpadů – povinnost 
provozovatelů do 1.1.2003 předložit plán snižování emisí, pokud zdroj není schopen plnit emisní limity 
stanovené ve vyhlášce č. 354/2002 Sb. Plnění emisních limitů byli povinni dosáhnot do 28.12.2004 (další 
možnost do data vstupu ČR do EU – dle výkladu MŽP platí datum 28.12.2004). 6) Zdroje vypouštějící 
emise VOC – do 1.4.2004 (v případě nových zdrojů do 3 měsíců od data předložení návrhu)*. *výklad mi-
nisterstva je v tuto chvíli jiný, schválení redukčních plánů dle tohoto výkladu možné až do 31.12.2005 (má 
být zapracováno do novely vyhlášky č. 355/2002 Sb.).

 Spalovny odpadů – jsou nyní již povinny plnit emisní limity stanovené vyhláškou č. 354/2002 Sb. 
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í Schválení k provádění plánu snížení emisí – § 
5 odst. 7
Uložení povinnosti plnit plán zavedení zásad 
správné zemědělské praxe místo povinnosti 
dodržovat některé emisní limity (týká se 
stacionárních zdrojů, které stanoví prováděcí 
právní předpis) – § 5 odst. 8

x VZ 04-1 VZ 04-2 6) 
x 7)

x VZ 05
Schválení k provádění plánu zavedení zásad 
správné zemědělské praxe – § 5 odst. 10

x VZ 05 8)

zamítnutí předloženého plánu snížení emisí 
a plánu správné zemědělské praxe – § 5 odst. 
11
Stanovení znečišťujících látek / jejich stano-
vených skupin k plnění obecných emisních li-
mitů (není-li u stacionárního zdroje stanoven 
specifický emisní limit) – § 9 odst. 4

Stávající zařízení – kdyko-
liv během provozu Nové 

zařízení – před zkušebním 
provozem, nejpozději před 

trvalým provozem – x
Povolení k vydání a změnám provozního řádu 
podle § 11 odst. 2 – § 17 odst. 2 písm. g)
Povolení k pokračování provozu stacio-
nárního zdroje po uplynutí lhůty platnosti 
stávajícího povolení – § 17 odst. 2 písm. i), 
§48 odst. 1 písm u)

x VZ 02 9)
Kdykoliv, před uplynutím 

povolení
10) 

Povolení k umisťování staveb staveb zvláště 
velkých, velkých a středních stacionárních 
zdrojů – § 17 odst. 1 písm. b), §48 odst. 1 
písm u)

ÚŘ 11)

6) Zdroje vypouštějící emise VOC – do 1.4.2004 (v případě nových zdrojů do 3 měsíců od data předložení 
návrhu)*. *výklad ministerstva je v tuto chvíli jiný, schválení redukčních plánů dle tohoto výkladu možné 
až do 31.12.2005 (má být zapracováno do novely vyhlášky č. 355/2002 Sb.). Spalovny odpadů – jsou nyní 
již povinny plnit emisní limity stanovené vyhláškou č. 354/2002 Sb.  

7) Jelikož se na území hlavního města Prahy nenachází žádný střední, velký či zvláště velký zemědělský zdroj 
znečišťování ovzduší, nebyl předložen žádný plán zavedení zásad správné zemedělské praxe.

8) viz výše § 5 odst. 8
9) Koncept provozního řádu je požadován ve fázi zkušebního provozu vypracováván pouze pro velké, zvláště 

velké a vyjmenované střední zdroje znečišťování ovzduší), rozsah uveden ve vyhlášce 356/2002 Sb. Schvále-
ní PŘ není v legislativě vázáno na povolovací proces dle § 17 odst. 1 písm. b,c,d. Měl by být schválen součas-
ně s trvalým provozem zdroje (vychytává se). PŘ se většinou dopracovává. Změny PŘ jsou vypracovávány 
ve vazbě na změny na zdroji, tedy opět ve fázi zkušebního provozu koncept a následně schválení změn PŘ. 

10) Nevztahuje se ke stavebnímu řízení. Pokud bylo vydáno povolení provozu zdroje na dobu určitou – prodlu-
žení lhůty, nebo má-li dojít ke změně na zdroji a neprobíhá-li stavební řízení (pouze ohlášení).

11) Ve vazbě na řízení dle stavebního zákona: a) vyjádření DOSS dle § 48 odst. 1 písm. u), (probíhá-li proces 
EIA – vyjádření v rámci tohoto procesu). b) povolení umístění stavby dle § 17 odst. 1 písm. b) – v rámci 
územního řízení, podklad pro vydání územního rozhodnutí. c) povolení stavby nebo změny stavby dle § 17 
odst. 1 písm. c) – v rámci stavebního řízení, podklad pro vydání stavebního povolení. Neprobíhá-li povolo-
vací proces dle stavebního zákona (pouze ohlášení) potom povolení změny na zdroji dle § 17 odst. 2 písm. 
i) před zahájením realizace úprav (změny na středním, velkém, zvláště velkém zdroji znečišťování ovzduší 
by neměly být prováděny bez povolení orgánu ochrany ovzduší).
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íPovolení staveb zvláště velkých, velkých 
a středních stacionárních zdrojů a k jejich 
změnám – § 17 odst. 1 písm. c)

SŘ/změna v užívání stavby, 
změna stavby před dokon-

čením

12)

Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých 
a středních stacionárních zdrojů do zkušební-
ho i trvalého provozu – § 17 odst. 1 písm. d)

KŘ VZ 03 13)

Povolení ke spalování nebo spoluspalová-
ní odpadu, včetně odpadních olejů podle 
§ 18/1,2 – § 17 odst. 2 písm. c)

Stávající zařízení – měly 
požádat do konce roku 2004 
nebo mít IP Nové zařízení 

– KŘ (uvedení do provozu)
Povolení ke změnám používaných paliv, 
surovin nebo druhů odpadů a ke změnám 
využívání technologických zařízení zvláště 
velkých, velkých a středních stacionárních 
zdrojů § 17 odst. 2 písm. f)

provoz VZ 01 14)

Odpady
Souhlas k provozování zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
a s jeho provozním řádem (souhlas k provo-
zování zařízení) – § 14 odst. 1

KŘ OH 02 15)

Souhlas k upuštění od třídění nebo oddělené-
ho shromažďování odpadů – § 16 odst. 2

provoz 16)

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
– § 16 odst. 3

provoz OH 01 17)

Souhlas k čerpání z prostředků finanční rezer-
vy na práce související s rekultivací,zajištěním 
péče o skládku po skončení jejího provozu 
a asanaci – § 51 odst. 1

provoz 18)

12) Ve vazbě na řízení dle stavebního zákona: a) vyjádření DOSS dle § 48 odst. 1 písm. u), (probíhá-li proces 
EIA – vyjádření v rámci tohoto procesu). b) povolení umístění stavby dle § 17 odst. 1 písm. b) – v rámci 
územního řízení, podklad pro vydání územního rozhodnutí. c) povolení stavby nebo změny stavby dle § 17 
odst. 1 písm. c) – v rámci stavebního řízení, podklad pro vydání stavebního povolení. Neprobíhá-li povolo-
vací proces dle stavebního zákona (pouze ohlášení) potom povolení změny na zdroji dle § 17 odst. 2 písm. 
i) před zahájením realizace úprav (změny na středním, velkém, zvláště velkém zdroji znečišťování ovzduší 
by neměly být prováděny bez povolení orgánu ochrany ovzduší).

13) Po relizaci zdroje před jeho uvedením do zkušebního či trvalého provozu (zdroj znečišťování ovzduší nesmí 
být provozován bez povolení orgánu ochrany ovzduší). Podklad pro kolaudační řízení.

14) Nevztahuje-li se ke stavebnímu řízení – před realizací změny. Pokud se jedná o zásah do technologie, který lze 
charakterizovat jako změnu stavby zdroje – potom povolovací proces dle § 17 odst. 1 písm.c) – viz výše.

15) V souladu s § 14 odst.4 nelze vydat kolaudační rozhodnutí bez souhlasu podle § 14 odst.1, provozovatel 
zpravidla po zpracování/ nebo v průběhu zpravování projektové domumentace pro stavební povolení začne 
pracovávat provozní řád, tak aby měl od KÚ před kolaudací souhlas podle §14 odst.1.

16) Souhlas podle 16 odst.3 je ve fázi investiční výstavby často/téměř vždy udílen společně s rozhodnutím podle 
§ 14 odst.1 – tzn. provozovatel získá před kolaudací – jedná-li se o zařízení podle přílohy č.1 zákona č. 
76/2002 Sb., je K.Ú. schvalován provozní řád, kde musí být uveden způsob nakládání s NO. 

17) Souhlas podle 16 odst.3 je ve fázi investiční výstavby často/téměř vždy udílen společně s rozhodnutím podle 
§ 14 odst.1 – tzn. provozovatel získá před kolaudací – jedná-li se o zařízení podle přílohy č.1 zákona č. 
76/2002 Sb., je K.Ú. schvalován provozní řád, kde musí být uveden způsob nakládání s NO. 

18) Souhlas krajský úřad uděluje na základě rozhodnutí o zahájení rekultivačních prací vydaného podle zvláštních 
právních předpisů (vazba na stavební zákon). Záleží na typu skládky, nědke se ulkádá a zároveń rekultivuje, 
v některých případech – menší skládky, probíhá rekutlivace po ukončení skládkování – je velmi individuální.
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í Stanovení doby trvání a podmínky péče 
o skládku po uzavření jejího provozu– § 52 
(Dobu trvání a podmínky péče o skládku po 
uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci 
stanoví individuálně pro každou skládku pří-
slušný krajský úřad jako součást provozního 
řádu. Lhůta nesmí být kratší než 30 let.)

provoz

Vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování 
odpadů – § 79 odst. 4 písm. a)

ÚŘ/SŘ 19)

Vyjádření v územním a stavebním řízení 
z hlediska nakládání s odpady – § 79 odst. 4 
písm. b)

ÚŘ/SŘ 20)

Vyjádření k připravovaným změnám výrob-
ního procesu nebo výroby, které mají vliv na 
nakládání s odpady – § 79 odst. 4 písm. c)

provoz 21)

Vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby 
oxidu titaničitého – § 79 odst. 4 písm. d)

provoz 22)

Lázeňství
Souhlas k vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby a o využití území, stavební-
ho povolení, rozhodnutí o dodatečném povo-
lení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby 
pro vymezené stavby a jejich změny
Souhlas k vydání rozhodnutí o změně v užívá-
ní stavby ve vnitřním území lázeňského místa
Souhlas k vydání rozhodnutí o povolení 
terénních úprav
Souhlas k povolení hornické činnosti nebo 
činnosti prováděné hornickým způsobem (je-
-li spojena se zásahem do pozemku)
Souhlas k vydání povolení k provedení trha-
cích prací
Souhlas k vydání povolení k nakládání s voda-
mi, k vodním stavbám a některým činnostem 
a k udělení souhlasu vodoprávním úřadem, 
pokud se nepostupuje podle písmene a)
Souhlas k provádění geologických prací spoje-
ných se zásahem do pozemku
Veterina
Povolení k provozování asanačního podniku 
– § 48

KŘ

19) V případě hl.m.Prahy provozovatel oznamuje MČ (na základě Statutu), že provoz předmětného zařízení 
byl zahájen. 

20) Statutem přeneseno na MČ, MČ se vyjadřuje k projektové dokumentaci, kterou mu zašle k vyjádření sta-
vební úřad. Stavební úřad pak vydává územní či stavební povolení.

21) V případě hl.m. Prahy je řešeno společně s vyjádřením pro územní či stavební řízení.
22) OŽP MHMP danou situaci doposud neřešil. Jedná se o specifický případ, v ČR je pouze jeden provoz a to

Precheza Přerov. Rozšíření a zavedení výroby by pravděpodobně bylo posuzováno procesem EIA, kde by se 
OŽP MHMP vyjadřoval jako DOS. 
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íZávazný posudek jako podklad v územním, 
stavebním a kolaudačním řízení, u vymeze-
ných staveb a zařízení, pokud jde o stanovené 
činnosti vykonávané podnikatelským způso-
bem, a u staveb, které budou používány jako 
útulek pro zvířata – § 56

ÚŘ/SŘ/KŘ

Ochrana veřejného zdraví
Povolení k používání, popř. provozování 
zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, 
v případě, že nelze z vážných důvodů dodržet 
hygienické limity – § 31 odst. 1

KŔ/provoz

Zemědělský půdní fond (zákon č. 334/1992 
Sb.)
souhlas orgánů ochrany zemědělského půdní-
ho fondu k návrhu na schválení zadání stavby, 
v němž se předpokládá odnětí zemědělského 
půdního fondu, § 7 odst. 2

ÚŘ 23)

souhlas orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu k návrhům tras nadzemních 
a podzemních vedení, pozemních komuni-
kací, celostátních drah a vodních cest a jejich 
součástí, který se zpracovává v etapě před 
zpracováním zadání těchto staveb, § 7 odst. 3 

SŘ

souhlas k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu od orgánu ochrany zeměděl-
ského půdního fondu, pokud si práce spojené 
s geologickým a hydrogeologickým průzku-
mem a s budováním, opravami a údržbou 
nadzemních a podzemních vedení vyžádají 
odnětí zemědělského půdního fondu na dobu 
delší než jeden rok (včetně doby potřebné 
k uvedení dotčených pozemků do původního 
stavu), § 8 odst. 3 

24)

souhlas s odnětím ze ZPF, § 9 odst. 6 25)

Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Magistrát hlavního města Prahy

23) Jedná se o podmnožinu souhlasu podle § 9. Jestliže je záměrem stavba, návrh zadání stavby je vlastně 
podkladem územního řízení. Souhlas podle § 7 odst. 2 tak vlastně z části splývá se souhlasem podle § 9. Vy-
dávání souhlasu podle § 7 odst. 3 je tedy ve fázi před územním řízením, případně v průběhu, avšak územní 
rozhodnutí bez tohoto souhlasu nemůže být vydáno. 

24) obdobně jako u § 7 odst. 2. Souhlas bude vydán podle § 9, a to ve stejné fázi, tj. buď před hlavním řízením 
(řízením, kterým se záměr povoluje), nebo v jeho průběhu.

25) Někdy je možné vydat souhlas podle § 9 odst. 6 i v případě, že neprobíhá řízení hlavní a vůbec probíhat ne-
bude, byť to zákon neupravuje, ale v praxi se takové případy objevují. Řeší se pak podle § 14 odst. 1 vyhlášky 
č. 13/1994 Sb. Právně je tady trochu rozpor, protože vyhláška umožňuje nějaký postup podle zákona, který 
zákon vlastně neumožňuje – a to vzhledem k § 10 odst. 1, kde je platnost souhlasu podle § 9 jasně vázána 
na platnost rozhodnutí vydaného v povolujícím řízení k záměru. 
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í Hlava VIII

Organizace veřejné správy 
životního prostředí

1. Orgány ochrany životního prostředí

Veřejnou správu v ochraně životního prostředí vykonávají:
1.1. Ministerstvo životního prostředí,
1.2. Česká správa životního prostředí,
1.3.  Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,
1.4.  kraje,
1.5.  obce,
1.6.  jiné správní úřady,
1.7.  právnické a fyzické osoby pověřené k výkonu státní správy zákonem nebo na 

základě zákona.

2. Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“)
(a) je ústředním správním úřadem pro rámcové plánování udržitelného rozvoje 

a státní politiku životního prostředí, zpracovává a vyhodnocuje státní politiku ži-
votního prostředí a roční zprávy o stavu životního prostředí,

(b) ve věcech životního prostředí koordinuje k zabezpečení řídící a kontrolní činnosti 
vlády České republiky postup všech ministerstev a ostatních ústředních správních 
úřadů České republiky,

(c) je ústředním správním úřadem zejména na úseku ochrany vod, povodňové ochra-
ny, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu půdy, pro 
výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochra-
ny nerostných zdrojů, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, 
pro nakládání s odpady, pro ochranu životního prostředí před účinky chemických 
látek a přípravků, pro posuzování vlivu geneticky modifikovaných organismů
a produktů na životní prostředí a biologickou rozmanitost, pro prevenci závaž-
ných havárií a ochranu před emisemi hluku, pro integrovanou prevenci a integro-
vaný registr znečišťování, pro obchodování s emisemi a pro ekologické značení 
výrobků, pro posuzování vlivů na životní prostředí a pro nakládání s obaly,

(d) je ústředním správním úřadem pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v ná-
rodních parcích,
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í(e) zajišťuje vrchní státní dozor ve věcech životního prostředí,
(f) zabezpečuje a řídí jednotný systém informací o životním prostředí, včetně plošné-

ho monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na meziná-
rodní dohody,

(g) spravuje Státní fond životního prostředí České republiky,
(h) zajišťuje mezinárodní spolupráci na úseku ochrany životního prostředí, spolu-

pracuje s orgány Evropské unie a mezinárodními organizacemi a vykonává jejich 
rozhodnutí ve věcech spadajících do jeho působnosti.

3. Vrchní státní dozor ve věcech životního prostředí

1. Vrchním státním dozorem ve věcech životního prostředí se rozumí oprávnění mi-
nisterstva:
(a) dohlížet na výkon veřejné správy v oblasti životního prostředí zajišťované 

podřízenými i nepodřízenými správními orgány, včetně ústředních orgánů 
státní správy, nebo orgány krajů při výkonu státní správy (dále jen úřady),

(b) namátkově dozírat, zda právnické či fyzické osoby, které mohou významně 
ohrozit nebo poškodit životní prostředí, dodržují právní předpisy na ochranu 
životního prostředí a rozhodnutí vydaná na jejich základě,

(c) dohlížet, zda výkonem státní správy v jiných oblastech nejsou poškozovány 
zájmy životního prostředí. 

2. Zjistí-li ministerstvo při výkonu vrchního státního dozoru podle odst. 1. písm. (a) 
nedostatky v činnosti úřadů, sepíše o tom záznam, který projedná s vedoucím pří-
slušného úřadu ve vytýkacím řízení. Zjistí-li ministerstvo v pravomocných správ-
ních aktech dozorovaného úřadu porušení zákonů nebo jiných právních předpisů, 
vydá příslušnému správnímu orgánu podnět k jejich zrušení cestou mimořádných 
opravných prostředků ve správním řízení nebo žalobou ve veřejném zájmu, lze – li 
nápravu ještě účinně sjednat. Tento podnět nemá odkladný účinek. Přitom musí 
dbát na ochranu práv nabytých v dobré víře.

3. Zjistí-li ministerstvo při výkonu vrchního státního dozoru podle odst. 1. písm. 
(b) porušení právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, nařídí pří-
slušnému správnímu orgánu, aby sjednal nápravu závadného stavu v mezích své 
působnosti.

4. Pokud vedoucí úřadu příslušného podle odst. 2, nebo 3. nevyhoví podnětu mi-
nisterstva nebo nesjedná nápravu závadného stavu nebo zjistí-li ministerstvo při 
výkonu vrchního státního dozoru, že dochází u podřízeného správního orgánu 
k takovému porušení právních předpisů, které znamená způsobení ekologické 
újmy nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, může za účelem odstranění eko-
logické újmy či bezprostřední hrozby rozhodnout ve věci samo. Toto ustanovení 
se použije pouze v tom případě, že ekologická újma či bezprostřední hrozba patří 
svojí povahou do působnosti ministerstva a jen pokud to dovoluje povaha věci 
a nápravy nelze dosáhnout jinak.
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í 5. Zjistí-li ministerstvo při výkonu vrchního státního dozoru, že dochází u jiného 
ústředního správního orgánu k takovému porušení právních předpisů, které zna-
mená způsobení ekologické újmy nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, uči-
ní za účelem odstranění ekologické újmy či bezprostřední hrozby podle platných 
právních předpisů podnět k příslušnému správnímu orgánu. 

6. Pověření zaměstnanci ministerstva jsou oprávněni při výkonu vrchního státního 
dozoru:
(a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popř. vjíždět na cizí pozemky a také 

vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost, popř. ji-
nou hospodářskou činnost, pokud k tomu není třeba povolení podle zvlášt-
ních právních předpisů,

(b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení, týkající 
se předmětu vrchního státního dozoru; dozorovaný subjekt je povinen po-
žadované doklady, údaje a vysvětlení poskytnout a v potřebném rozsahu při 
provádění vrchního státního dozoru spolupracovat.

 Pověření zaměstnanci ministerstva jsou při výkonu vrchního státního dozoru po-
vinni:
(a) vykázat se při výkonu činnosti průkazem ministerstva a pověřením,
(b) před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele.

 Za škodu způsobenou při výkonu vrchního státního dozoru odpovídá stát; této odpo-
vědnosti se nemůže zprostit. 

7. Ministerstvo informuje vládu v naléhavých případech a každého půl roku o vý-
sledcích vrchního státního dozoru za uplynulé pololetí. Nedostatky zjištěné v čin-
nosti ústředních správních úřadů ukládá vláda odstranit usnesením

4. Česká správa životního prostředí 

4.1. Zřízení České správy životního prostředí
Zřizuje se Česká správa životního prostředí (dále jen „úřad”) jako orgán státní 

správy pro ochranu životního prostředí a zároveň pro zajištění vybraných odborných 
činností na úseku životního prostředí.

4.2. Působnost úřadu:
Úřad je příslušný k rozhodování tam, kde to stanoví zvláštní část tohoto zákona, 

popř. kde to stanoví jiné právní předpisy.

4.3. Odborné úkoly úřadu
Úřad zejména zajišťuje:
(a) sledování a vyhodnocování stavu životního prostředí, včetně vedení jednotného 

informačního systému o životním prostředí,
(b) imisní monitoring ovzduší a vod, pokud to není povinností znečišťovatelů život-

ního prostředí,
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í(c) odbornou podporu výkonu státní správy ministerstva a krajských úřadů v oblasti 
ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s odpady, chemickými látkami a gene-
ticky modifikovanými organismy,

(d) mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí, není-li tato svěřena minis-
terstvu životního prostředí,

(e) úřad je vždy dotčeným správním úřadem při rozhodování jinými orgány státní 
správy na úseku životního prostředí.

4.4. Organizační uspořádání úřadu
Úřad se člení na ředitelství a oblastní pobočky. V čele úřadu je ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. V čele oblastní pobočky je vedoucí, 
kterého jmenuje a odvolává ředitel.

4.5 Vztah Úřadu k jiným orgánům ochrany životního prostředí
Není-li příslušný jiný orgán ochrany životního prostředí vykonává státní správu 

na úseku ochrany životního prostředí úřad.
Úřad spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi, které působí na úse-

ku ochrany životního prostředí. Těmto orgánům, institucím i veřejnosti poskytuje své 
poznatky, svá zjištění i podklady pro rozhodování. V rozsahu své věcné působnosti 
poskytuje krajským úřadům odborné podklady a informace pro výkon veřejné správy 
ve věcech ochrany životního prostředí.

Úřad je oprávněn požadovat po ostatních úřadech poskytnutí informací a údajů, 
které zjistily při výkonu svých působností, a tyto úřady jsou povinny jim požadované 
informace poskytnout. Úřad je dále oprávněn požadovat poskytnutí osobních údajů 
z informačního systému evidence obyvatel, pokud je to nezbytné pro jeho činnost.

5. Kontrolní činnost úřadu

5.1 Kontrolní činností úřadu se rozumí oprávnění a povinnost úřadu
a) kontrolovat dodržování práva životního prostředí, rozhodnutí a opatření vyda-

ných na jejich základě, včetně integrovaných povolení a veřejnoprávních smluv, 
jakož i závazků plynoucích z mezinárodních smluv,

b) prosazovat právo životního prostředí způsoby stanovenými právními předpisy, 
včetně ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků, pokut a jiných sank-
cí ve správním řízení,

c) být dotčeným správním úřadem v řízeních podle zákona o integrované prevenci, 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o prevenci závažných ha-
várií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky,

d) podílet se na činnosti krizových štábů podle krizového zákona
e) účastnit se spolupráce zemí Evropské unie v oblasti implementace a prosazování 

práva životního prostředí,
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í f) účastnit se mezinárodní spolupráce, včetně spolupráce přeshraniční zaměřené na 
plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na úseku ochrany životního 
prostředí.

5.2. Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkon kontrolní činnosti zákonem 
o státní kontrole.

5.3 Kontrolní činnost provádějí pověření zaměstnanci úřadu (dále jen „inspek-
toři“). Při výkonu kontrolní činnosti se inspektoři prokazují průkazem úřadu, 
který je dokladem o jejich pověření k výkonu kontrolní činnosti. Inspektor je při 
výkonu kontrolní činnosti veřejným činitelem. 

5.4 Inspektoři jsou oprávněni
a) v nezbytném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a vstupovat 

do cizích objektů užívaných k podnikání nebo provozování jiné hospodářské čin-
nosti, pokud k tomu není nutné povolení podle zvláštních předpisů; za škodu při 
tom způsobenou odpovídá stát, který se této odpovědnosti nemůže zprostit,

b) nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru stejnokroj se stát-
ním znakem a služebním označením,

c) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totož-
nost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění 
těchto osob k zastupování,

d) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily 
originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích pro-
středků výpočetní techniky, písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu 
kontroly a nezbytnou organizační a materiální pomoc při fyzické kontrole; in-
spektor je v této souvislosti oprávněn žádat prokázání totožnosti toho, kdo zastu-
puje kontrolovanou osobu;

e) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro přísluš-
ný stupeň utajení těchto skutečností vydaným podle zvláštních předpisů,

f) pro účely dalších řízení a v zájmu zajištění důkazů zajišťovat originály dokladů 
uvedených pod písm. d) a jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
nebo exempláře druhů chráněných podle mezinárodních úmluv, a to včetně pře-
pravky nebo jiného technického zařízení, ve kterém je jedinec (exemplář) umís-
těn, existují-li důvodné pochybnosti o oprávněnosti jejich držby (detence); jejich 
převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převza-
tých dokumentů,

g) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu 
o odstranění zjištěných nedostatků,

h) v případech stanovených tímto zákonem a zákonem o státní kontrole ukládat po-
řádkové pokuty,
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íi) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich 
použití nezbytné pro zabezpečení kontroly a opatření přijímaných v souvislosti 
s kontrolou,

j) provádět vlastní šetření např. formou měření, odběrem vzorků, pořizováním foto-
dokumentace, zvukových a obrazových záznamů apod.,

k) bezplatně využívat informační systémy jiných orgánů veřejné správy (např. katas-
trálních úřadů, orgánů státní správy lesů) k předmětu šetření,

l) přizvat k účasti na kontrole osoby odborně způsobilé podle zvláštních právních 
předpisů, je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti; tyto osoby mají prá-
va a povinnosti inspektorů podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim 
úřadem; odborně způsobilé osoby však nemohou být pověřeny ukládat opatření 
a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů; 

m) v odůvodněných případech přizvat ke kontrole zaměstnance inspekcí životní-
ho prostředí jiných, zejména sousedních států, v rámci mezinárodní spolupráce 
včetně spolupráce přeshraniční, případně další osoby; tyto osoby jsou vázány po-
vinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako inspektoři; za škodu způsobenou 
přizvanými osobami odpovídá stát stejně jako za škodu způsobenou inspektory.

5.5 Inspektoři jsou povinni
a) zjistit při kontrole skutečný stav věci,
b) prokázat kontrolní zjištění doklady, rozbory a analýzou provedených měření, 

odebraných vzorků apod., nejedná-li se o věcný popis skutečností, které inspektor 
vnímal svými smysly (zejména zrakové a čichové vjemy),

c) v případech běžných (předem ohlášených) kontrol informovat kontrolovanou 
osobu o datu a hodině zahájení kontroly; v okamžiku zahájení běžné (předem 
ohlášené) kontroly (vstupu do kontrolovaného objektu apod.) informovat o této 
skutečnosti osobu, která v době kontroly za daný objekt, zařízení nebo jiný před-
mět kontroly odpovídá, a předložit jí průkaz úřadu,

d) v případech mimořádných (předem neohlášených) kontrol informovat v okamži-
ku zahájení kontroly (vstupu do kontrolovaného objektu apod.) o této skutečnosti 
osobu, která v době kontroly za daný objekt, zařízení nebo jiný předmět kontroly 
odpovídá, a předložit jí průkaz úřadu; oznámení o neohlášené kontrole je třeba 
dát v nejbližším možném termínu na vědomí kontrolované osobě,

e) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
f) předat neprodleně převzaté dokumenty kontrolované osobě, pominou-li důvody 

jejich převzetí,
g) zajistit řádnou ochranu odebraných originální dokumentů proti jejich ztrátě, zni-

čení, poškození nebo zneužití,
h) zajistit řádnou ochranu odebraných exemplářů ohrožených druhů rostlin a živo-

čichů proti jejich poškození nebo úhynu,
i) pořizovat o výsledcích kontroly protokol,
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í j) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech utajovaných v zájmu státu nebo v zájmu 
kontrolovaných osob o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti, 
pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

5.6 Námitky kontrolovaných osob proti protokolu 
5.6.1 Není-li dále stanoveno jinak, provádí se o námitkách kontrolovaných osob proti 
protokolu řízení podle zvláštního právního předpisu. Rozhodováním o odvolání proti 
rozhodnutí inspektora o námitkách může vedoucího kontrolního orgánu ( ředitel úřa-
du) pověřit vedoucího oblastní pobočky úřadu.

5.6.2 V případech, kdy je kontrolní protokol dostatečným podkladem pro zahájení 
správního řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, pokuty nebo 
jiné sankce, považují se námitky podané kontrolovanou osobou k protokolu za vy-
jádření účastníka do tohoto správního řízení. Tím není dotčeno právo uplatnit ve 
správním řízení další námitky ani jiná práva účastníka řízení podle obecných předpi-
sů o správním řízení. V těchto případech se řízení o námitkách kontrolovaných osob 
proti protokolu podle zvláštního právního předpisu11 neprovádí.

5.6.3 Řízení o námitkách kontrolovaných osob proti protokolu podle zvláštního práv-
ního předpisu se neprovádí rovněž v případech, kdy se v návaznosti na výkon kontroly 
ukládají povinnosti správním aktem na místě nebo písemným příkazem. 

5.7 Provádění kontrol 
5.7.1. Úřad provádí plánované (běžné) nebo operativní (mimořádné) kontroly.

5.7.2. Kontroly vycházejí:
a) z plánů kontrol;
b) z dožádání a podnětů jiných orgánů veřejné správy;
c) z podnětu právnických a fyzických osob;
d) z výsledků předchozí kontrolní činnosti a z jiných zjištění Úřadu.

5.7.3. Plán kontrol se skládá z programů, které se zaměřují na oblasti životního prostře-
dí, ve kterých dochází k závažnému nebo opakovanému porušování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí, nebo na osoby, u kterých byly v minulosti zjištěny zá-
važné nebo opakované nedostatky. Plány kontrol provádějí buď jednotliví inspektoři 
nebo jejich skupiny.

5.7.4. Inspektoři uplatňují při kontrolách integrovaný přístup k ochraně životního 
prostředí, v rozsahu působností úřadu a s ohledem na povahu a podmínky konkrétní 
kontroly. 

5.7.5. Úřad se při své kontrolní činnosti zaměřuje přednostně na oblasti a případy s vý-
znamným dopadem na životní prostředí; ostatní případy může postoupit orgánům 
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ímístní nebo regionální veřejné správy, které jsou k jejich řešení rovněž příslušné, po-
kud je řešení těmito orgány účelnější.
 
5.7.6. V případě hrozícího nebo existujícího poškození životního prostředí je inspek-
tor oprávněn formou správního aktu vydaného na místě nebo písemného příkazu ze-
jména
a) vydat závazný pokyn k odstranění zjištěných nedostatků,
b) zakázat činnost, která poškozuje životní prostředí,
c) nařídit vyřazení věci, která způsobuje nebezpečí poškození životního prostředí, 

z užívání,
d) nařídit omezení nebo zastavení provozu nebo jiné činnosti, které závažným způ-

sobem ohrožují životní prostředí, až do doby odstranění nedostatků, popřípadě 
jejich příčin; opětovné zahájení provozu nebo jiné činnosti je možné jen po před-
chozím souhlasu Úřadu.

6. Ukládání pokut

6.1 Orgány ochrany životního prostředí jsou oprávněny ukládat pořádkové 
a ostatní pokuty.

6.2 Pořádkové pokuty
Není-li jinak uvedeno ve zvláštních právních předpisech o ochraně životního pro-

středí, uloží orgán ochrany životního prostředí kontrolovaným osobám pořádkovou 
pokutu za maření výkonu kontroly, a to až do výše 1 000 000 Kč právnickým osobám, 
300 000 Kč fyzickým osobám oprávněným k podnikání a 50 000 Kč fyzickým osobám 
nepodnikajícím. 

Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně, jestliže součinnost nebyla poskytnuta 
ani v dodatečně určené přiměřené lhůtě.

6.3 Ostatní pokuty
Za porušení předpisů o ochraně životního prostředí orgán ochrany životního pro-

středí ukládá pokuty podle práva životního prostředí.

7. Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí

 Zřizují se Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí jako správní úřady 
(dále jen „Správy“). Správy jsou účetní jednotkou. V čele Správy je ředitel, kterého 
jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.
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í 8. Kraje a obce

8.1. Státní správu na úseku životního prostředí dále vykonávají:
(a) obecní úřady
(b) pověřené obecní úřady,
(c) obecní úřady s rozšířenou působností,
(d) krajské úřady

8.2. Dělba působnosti mezi krajskými a obecními úřady
Krajské úřady, obecní úřady vykonávají státní správu na úseku životního prostředí 
tam, kde to stanoví zvláštní část tohoto zákona, popř. kde to stanoví jiné právní před-
pisy.

8.3. Samosprávu na úseku životního prostředí vykonávají orgány kraje a orgány 
obce, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. 

9. Právnické a fyzické osoby 

9.1. Státní správu na úseku životního prostředí mohou vykonávat ve vymezeném 
rozsahu také fyzické a právnické osoby (např. stráž přírody).

 9. 2 . Podrobnosti výkonu činnosti právnických a fyzických osob vykonávajících 
státní správu, jejich oprávnění a povinnosti, podmínky pro udělení oprávnění 
atp. stanoví právo životního prostředí.




