
As in force in March 2016 
 
CZ version: 
 
§ 3  
 
Základní pojmy 
  
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
  
b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem 
veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení 
předkládané, 
  
c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně 
ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, 
  
d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní 
obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, 
  
e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními 
předpisy1 a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká 
inspekce životního prostředí, 
  
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené 
působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně 
správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22), 
  
g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních 
právních předpisů2, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle 
tohoto zákona, 
  
h) veřejností jedna nebo více osob, 
  
i) dotčenou veřejností 
 
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech 
nebo povinnostech, 
 
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností 

 
1 Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 
2 Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 



není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění 
informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle 
§ 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, 
  
j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob. 
 
 
 
EN version: 
 
§ 3 
 
Definitions  
 
For the purposes of this Act: 
 
a) Project means construction works, installations, activities and technologies listed in Annex 
No. 1 to this Act, 
 
b) plans and programmes means strategies, policies, plans or programmes drawn up or 
commissioned by a public authority and subsequently approved or submitted for approval by 
a public authority, 
 
c) affected territory means a territory in which the environment and population is likely to be 
significantly affected by the implementation of a project, plan or programme, 
 
d) affected local government means the local government whose administrative district is at 
least partly belongs to the affected territory, 
 
e) affected administrative body means the administrative body that defends the interests 
protected by special regulations3 and whose administrative district at least partly belongs to 
the affected territory, and the Czech Environmental Inspectorate, 
 
f) competent authority means the Ministry of the Environment (§ 21) or a regional authority in 
delegated competence in whose administrative district a project is proposed or for whose 
administrative district a plan or programme is being drawn up (§ 22), 
 
g) subsequent proceeding means a proceeding in which a decision is issued pursuant to 
special regulations4 which allows the placement or implementation of a project assessed 
pursuant to this Act, 
 
h) public means one or more persons, 
 
i) public concerned means  

 
3 For example, Act No. 44/1988 Coll., Act No. 20/1987 Coll., On state monument care, as amended, Act No. 20/1966 Coll., On 

public health care, as amended, Act No. 17/1992 Coll., Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended, 
Act No. 289/1995 Coll., on Forests and on Amendments to Certain Acts (Forest Act), as amended, Act No. 258/2000 Coll., on the 
protection of public health and on the amendment of some related acts, as amended, Act No. 254/2001 Coll., on waters and on 
the amendment of certain acts (Water Act), in as amended, Act No. 185/2001 Coll., on Waste and on Amendments to Certain 
Other Acts, as amended, and Act No. 86/2002 Coll., on Air Protection and on Amendments to Certain Other Acts (Air Protection 
Act) 
4 For example, Act No. 183/2006 Coll., On Spatial Planning and Building Regulations (Building Act), as amended, Act No. 61/1988 

Coll., On Mining Activities, Explosives and the State Mining Administration, as amended, Act No. 254/2001 Coll., on Waters and 
on the Amendment of Certain Acts (Water Act), as amended, Act No. 266/1994 Coll., on Railways, as amended, Act No. 76/2002 
Coll., on Integrated Pollution Prevention and Control, on the Integrated Pollution Register and on Amendments to Certain Acts 
(Act on Integrated Prevention), as amended, and Act No. 49/1997 Coll., on Civil Aviation and on Amendments to Act No. 455 / 
1991 Coll., On Trade Licensing (Trade Licensing Act), as amended, as amended. 



 
1. a person who can be affected in their rights or obligations by a decision issued in the 
subsequent proceeding,  
 
2. a legal person of private law whose activity is according to its founding act the protection of 
the environment or public health, whose principal activity is not business or other profit-making 
activity, and which was established at least three years before the date of the publication of 
the announcement of initiation of the subsequent proceeding pursuant to § 9b para 1 or before 
the date of the issue of the decision pursuant to § 7 para 6, or which is supported by at least 
200 persons by their signatures, 
 
j) signature deed means a deed with signatures of at least 200 persons. 
 
 
 
CZ version: 
 
§ 4 
 
Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
 
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
  
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy, 
  
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít 
významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho 
kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud 
má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho 
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních 
hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou 
podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení, 
  
e) stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného 
podle zvláštního právního předpisu5 mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně 
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a 
technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 
9a odst. 4 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

 
5 § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 



  
(2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr, popřípadě jeho část, o 
kterém rozhodne vláda v případě nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu,6 z 
naléhavých důvodů obrany nebo plnění mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 
vázána, a v případě, kdy záměr slouží k bezprostřednímu odvrácení důsledků nebo ke 
zmírnění nepředvídatelné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek 
obyvatelstva nebo životní prostředí. O záměrech, které podléhají posuzování vlivů na životní 
prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, tak nelze stanovit. U záměru 
vyloučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda povinna 
  
a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně podle § 16 veřejnost, 
  
b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí za účasti veřejnosti a o 
výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost, 
  
c) před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů7 
informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první tohoto odstavce a 
poskytnout jí informace zveřejněné v rámci případného posouzení podle písmene b). 
 
 
 
EN version: 
 
§ 4  
 
Subject of Environmental Impact Assessment of Projects  
 
(1) Subject to the assessment pursuant to this Act are 
 
a) projects listed in Category I of Annex No. 1 to this Act and changes to these projects where 
the change in capacity or scope in itself meets the relevant threshold, if specified; these 
projects and changes to projects are always subject to the environmental impact assessment, 
 
b) changes to projects listed in Category I of Annex No. 1 to this Act which may have a 
significant adverse effect on the environment, especially if the capacity or scope of the project 
is to be substantially increased or if its technology, management of operation or manner of use 
is being substantially changed and unless changes pursuant to letter a) are involved; these 
changes to projects are subject to the environmental impact assessment if so determined in 
the screening and scoping procedure, 
 
c) projects listed in Category II in Annex No. 1 to this Act and changes to these projects if, in 
terms of its own capacity or scope, the change meets the relevant threshold, if specified, or 
which may have a significant adverse effect on the environment, especially if the capacity and 
scope of the project is to be substantially increased or if its technology, management of 
operation or manner of use is to be substantially changed; these projects and changes to 
projects are subject to the environmental impact assessment if so determined in the screening 
and scoping procedure, 
 

 
6 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 
7 Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 



d) projects listed in Annex 1 to this Act, which do not reach the relevant treshold, if specified 
(hereinafter referred to as the "below-the-threshold projects") and the competent authority 
determines that they shall be subject to the screening and scoping procedure; these projects 
are subject to the environmental impact assessment if so determined in the screening and 
scoping procedure, 
 
e) construction works, installations, activities and technologies that, according to the opinion 
of a nature conservation authority issued pursuant to special regulations8, are likely, either 
independently or in conjunction with others, to significantly affect the subject of protection or 
integrity of a Site of European Importance or a bird area; these construction works, 
installations, activities and technologies are subject to the environmental impact assessment 
if so determined in the screening and scoping procedure, 
 
f) changes to projects which may have a significant adverse effect on the environment 
according to the binding statement of the competent authority issued pursuant to § 9a para 4; 
these changes to projects are subject to the environmental impact assessment if so determined 
in the screening and scoping procedure. 
 
(2) Furthermore, the subject of assessment under this Act is not a project, or part thereof, 
decided by the government in case of emergency, state of threat and war condition,9 for urgent 
reasons of defense or fulfillment of international agreements by which the Czech Republic is 
bound, and in case the purpose of the project is to avert immediate consequences or to 
mitigate an unforeseeable event which could seriously endanger the health, safety or property 
of the population or the environment. This is not possible in case of a project subject to a 
transboundary environmental impact assessment pursuant to Section 11 of this Act. In case 
of a project excluded pursuant to the first sentence, the government is obliged to 
 
a) inform the public about this decision, including a justification of this decision, pursuant to 
Section 16 of this Act proportionally, 
 
b) consider a different form of assessment of its impacts on the environment including the 
participation of the public and inform the public about the outcomes of this assessment 
pursuant to Section 16, 
 
c) prior to the issue of a decision or a measure according to special regulations10 inform the 
European Comission of the reasons for exclusion pursuant to the first sentence of this 
paragraph and provide it with the information published in the framework of a possible 
assessment pursuant to letter b). 
 
 
 
As in force in June 2017 
 
CZ version: Please see the March 2016 version above. 
 
EN version: Please see the March 2016 version above. 
 
 

 
8 § 45h and 45i of Act No. 114/1992 Coll., As amended by Act No. 218/2004 Coll. 
9 Constitutional Act No. 110/1998 Coll., On State Security, as amended by Constitutional Act No. 300/2000 Coll. 
10 For example, Act No. 183/2006 Coll., On Spatial Planning and Building Regulations (Building Act), as amended, Act No. 61/1988 
Coll., On Mining Activities, Explosives and the State Mining Administration, as amended, Act No. 254/2001 Coll., on Waters and 
on the Amendment of Certain Acts (Water Act), as amended, Act No. 266/1994 Coll., on Railways, as amended, Act No. 76/2002 
Coll. , on Integrated Pollution Prevention and Control, on the Integrated Pollution Register and on Amendments to Certain Acts 
(Act on Integrated Prevention), as amended, and Act No. 49/1997 Coll., on Civil Aviation and on Amendments to Act No. 455 / 
1991 Coll., On Trade Licensing (Trade Licensing Act), as amended, as amended. 



As in force in December 2017 
 
CZ version: 
 
§ 3 
 
Základní pojmy 
  
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) záměrem 
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody 
vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s 
jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, 
  
b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované 
z prostředků fondů Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a 
následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané, 
  
c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně 
ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, 
  
d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní 
obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, 
  
e) dotčeným orgánem správní orgán, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy11 
a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního 
prostředí, 
  
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené 
působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně 
správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22), 
  
g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o 
1. územní řízení, 
2. stavební řízení, 
3. společné územní a stavební řízení, 
4. opakované stavební řízení, 
5. řízení o dodatečném povolení stavby, 
6. řízení o povolení hornické činnosti, 
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru, 
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem, 
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, 
10. řízení o vydání integrovaného povolení, 
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje, 

 
11 Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 



12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů, 
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno 
žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a 
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému 
záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty 
ze stanoviska,". 
  
h) veřejností jedna nebo více osob, 
  
i) dotčenou veřejností 
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech 
nebo povinnostech, 
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností 
není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění 
informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle 
§ 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, 
  
j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob, 
  
k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr, 
  
l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává z vypracování a 
projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do 
příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení, 
  
m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho část či etapa, k nimž byla 
vydána rozhodnutí v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 13 vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy, 
  
n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II, který 
nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena. 
 
 
EN version: 
 
§ 3  
 
Definitions  
 
For the purposes of this Act:  
 
a) Project means  
 
1. construction works, installations, activities and technologies listed in Annex No. 1 to this Act, 
 
2. construction works, installations, activities and technologies that, according to the opinion 
of a nature conservation authority issued pursuant to the Nature and Landscape Protection 
Act, are likely, either independently or in conjunction with others, to significantly affect the 
subject of protection or integrity of a Site of European Importance or a bird area;  
 
b) plans and programmes means strategies, policies, plans or programmes including those 
which are co-financed from European Union funds, drawn up or commissioned by a public 
authority and subsequently approved or submitted for approval by a public authority;  



 
c) affected territory means a territory in which the environment and population is likely to be 
significantly affected by the implementation of a project, plan or programme;  
 
d) affected local government means the local government whose administrative district is at 
least partly belongs to the affected territory;  
 
e) affected administrative body means the administrative body that defends the interests 
protected by special regulations12 and whose administrative district at least partly belongs to 
the affected territory, and the Czech Environmental Inspectorate; 
 
f) competent authority means the Ministry of the Environment (§ 21) or a regional authority in 
delegated competence in whose administrative district a project is proposed or for whose 
administrative district a plan or programme is being drawn up (§ 22);  
 
g) subsequent proceeding means a proceeding conducted to a project or a change to a project 
that are subject to environmental impact assessment, namely  
 
1. procedure for the issue of zoning permit,  
 
2. procedure for the issue of building permit,  
 
3. joint procedure for the issue of zoning permit and building permit,  
 
4. repeated procedure for the issue of building permit,  
 
5. procedure for the issue of additional building permit,  
 
6. procedure for the issue of mining permit,  
 
7. procedure for the determination of mining site,  
 
8. procedure for the permission of activity performed in a mining way,  
 
9. procedure for the permission of surface water and groundwater use,  
 
10. procedure for the issue of integrated permit,  
 
11. procedure for the issue of stationary source operation permit,  
 
12. procedure for the issue of operation permit for installations for recovery, disposal, collection 
or purchase of waste  
 
13. procedure for the issue of a decision necessary for the implementation of a project, where 
no proceeding pursuant to points 1 to 12 is conducted  
 
14. procedure for a change of the decision issued in proceedings pursuant to points 1 to 13 to 
a project, or a part or a stage thereof, that has not been permitted yet, provided that the 
conditions of the decision based on the statement are to be changed  

 
12 For example, Act No. 44/1988 Coll., Act No. 20/1987 Coll., On state monument care, as amended, Act No. 20/1966 Coll., On 
public health care, as amended, Act No. 17/1992 Coll., Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended, 
Act No. 289/1995 Coll., on Forests and on Amendments to Certain Acts (Forest Act), as amended, Act No. 258/2000 Coll., on the 
protection of public health and on the amendment of some related acts, as amended, Act No. 254/2001 Coll., on waters and on 
the amendment of certain acts (Water Act), in as amended, Act No. 185/2001 Coll., on Waste and on Amendments to Certain 
Other Acts, as amended, and Act No. 86/2002 Coll., on Air Protection and on Amendments to Certain Other Acts (Air Protection 
Act) . 



 
h) public means one or more persons;  
 
i) public concerned means  
 
1. a person who can be affected in their rights or obligations by a decision issued in the 
subsequent proceeding,  
 
2. a legal person of private law whose activity is according to its founding act the protection of 
the environment or public health, whose principal activity is not business or other profit-making 
activity, and which was established at least three years before the date of the publication of 
the announcement of initiation of the subsequent proceeding pursuant to § 9b para 1 or before 
the date of the issue of the decision pursuant to § 7 para 6, or which is supported by at least 
200 persons by their signatures,  
 
j) signature deed means a deed with signatures of at least 200 persons,  
 
k) developer means a person who intends to implement a project,  
 
l) environmental impact assessment of a project means a process which consists of 
preparation and consultation of an environmental report, preparation of an expert report, issue 
of a statement and its integration in a decision issued in a subsequent proceeding, 
 
m) permitted project or a part or a stage thereof means a project or a part or a stage thereof, 
to which all decisions in subsequent proceedings pursuant to points 1 to 13 of letter g) required 
by special regulations were issued,  
 
n) below-the-threshold project means a project listed in Annex No. 1 to this Act Category II 
which does not meet the relevant threshold, if specified. 
 
 
 
CZ version: 
 
§ 4 
 
Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
 
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
  
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
vždy, 
  
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít 
významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho 
kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud 
má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho 



technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve 
zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 
% příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou 
limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat 
zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 
9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 
  
(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, 
popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního 
odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, 
bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto 
účely nepříznivě ovlivnit. 
  
(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování podle 
tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem k 
okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. 
Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí 
(dále jen "ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první vláda 
  
a) může stanovit jinou formu posuzování, 
  
b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku 
posuzování podle písmene a) a 
  
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje 
Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné 
podle písmene b). 
  
(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem posuzování, použijí 
se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí zpracování 
posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry tohoto 
posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 
11 zákona o ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně. 
 
 
 
 



EN version: 
 
§ 4  
 
Subject of Environmental Impact Assessment of Projects  
 
(1) Subject to the assessment pursuant to this Act are  
 
a) projects listed in Category I of Annex No. 1 to this Act and changes to these projects where 
the change in capacity or scope in itself meets the relevant threshold, if specified; these 
projects and changes to projects are always subject to the environmental impact assessment;  
 
b) changes to projects listed in Category I of Annex No. 1 to this Act which may have a 
significant adverse effect on the environment, especially if the capacity or scope of the project 
is to be substantially increased or if its technology, management of operation or manner of use 
is being substantially changed and unless changes pursuant to letter a) are involved; these 
changes to projects are subject to the environmental impact assessment if so determined in 
the screening and scoping procedure;  
 
c) projects listed in Category II in Annex No. 1 to this Act and changes to these projects if, in 
terms of its own capacity or scope, the change meets the relevant threshold, if specified, or 
which may have a significant adverse effect on the environment, especially if the capacity and 
scope of the project is to be substantially increased or if its technology, management of 
operation or manner of use is to be substantially changed; these projects and changes to 
projects are subject to the environmental impact assessment if so determined in the screening 
and scoping procedure;  
 
d) below-the-threshold projects that meet at least 25% of the relevant threshold, are located in 
a specially protected area or its protective zone under the Nature and Landscape Protection 
Act, and the competent authority determines that they shall be subject to the screening and 
scoping procedure; these projects are subject to the environmental impact assessment if so 
determined in the screening and scoping procedure,  
 
e) changes to below-the-threshold projects which, in terms of their own capacity or scope, 
meet at least 25% of the relevant threshold and simultaneously, as a result of these changes, 
the below-the-threshold project meets the relevant threshold or the criteria under letter d) and 
the competent authority determines that they shall be subject to the screening and scoping 
procedure; these changes to projects are subject to the environmental impact assessment if 
so determined in the screening and scoping procedure, 
 
f) projects pursuant to § 3 letter a) point 2; these projects are subject to the environmental 
impact assessment if so determined in the screening and scoping procedure,  
 
g) changes to projects which may have a significant adverse effect on the environment 
according to the binding statement of the competent authority issued pursuant to § 9a para 6; 
these changes to projects are subject to the environmental impact assessment if so determined 
in the screening and scoping procedure, 
 
h) parts or stages of a project pursuant to § 9a para 5; these parts or stages of a project are 
subject to the environmental impact assessment if so determined in the screening and scoping 
procedure,  
 
(2) The Government may decide that a project, or a part thereof, which is intended solely for 
defence purposes or for an imminent avoidance of, or mitigation of consequences of, an 
unpredictable event that could seriously endanger health, safety or property of the population 



or the environment, shall not be subject to the assessment under this Act, provided that the 
assessment would have an adverse effect on these purposes.  
 
(3) The Government may, in an exceptional case, decide that a project shall not be subject to 
the assessment under this Act, provided that public interest on the implementation of this 
project significantly prevails over public interest on environmental protection and protection of 
public health and provided that, due to the circumstances, the assessment cannot be 
performed without the purpose of the project being adversely affected. The request for the 
procedure under the first sentence shall always include the opinion of the Ministry of the 
Environment (hereinafter “Ministry”). In case of a project excluded pursuant to the first 
sentence, the government  
 
a) may opt for a different form of the assessment,  
 
b) shall ensure a publication of the information about the exemption under the first sentence, 
the reasons for such exemption and the results of the assessment pursuant to letter a), and  
 
c) prior to the issue of a decision which permits location or implementation of the project, shall 
provide the European Commission with the reasons for the exemption under the first sentence 
and with the information published pursuant to letter b).  
 
(4) If the Government decides, pursuant to para 3 above, that a project shall not be subject to 
the assessment, provisions of § 11 to 13 shall apply accordingly. In respect of projects under 
§ 4 para 1 letter f), the developer shall ensure preparation of the appropriate assessment by 
the person who is a holder of a special authorization. The authority competent to approve the 
project shall incorporate the conclusions of this assessment into its decision; § 45i paras 8 to 
11 of the Nature and Landscape Protection Act shall apply analogously. 
 
 
 
As currently in force 
 
CZ version: Please see the December 2017 version above. 
 
EN version: Please see the December 2017 version above. 
 


