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Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)  

včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany 

životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně 

stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména 

úprava územního a stavebního řízení.  

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi 

zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. 

Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou 

stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavedla dva zcela nové typy řízení (územní řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona č. 100/2001 Sb. účinnou od 1. 11. 2017, 

která provedla mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.  

Účastníkům budou poskytnuty informace rovněž o významných změnách legislativy na úseku EIA, 

které jsou nyní v legislativním procesu, popřípadě ve stadiu přípravy (např. tzv. rekodifikace 

stavebního práva). 

Program 

- účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika 

mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) 

včetně aktuálních trendů 

- podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny 

legislativy (viz níže) 

o předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování 

o základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod. 

o tzv. podlimitní záměry 

o zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní 

přezkoumatelnost 

o stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, 

ověřování změn záměru (verifikace) 

o pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení (územní řízení, stavební řízení, řízení 

o vydání integrovaného povolení apod.) – zveřejňování informací, možnost vstupu 

tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod. 

o soudní přezkum 

o nová úprava tzv. spojených (sloučených) řízení podle stavebního zákona (územní 

řízení s EIA, společné územní a stavební řízení s EIA) 

o informace o připravovaných významných změnách legislativy na úseku EIA 



1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna 2019 v EA hotelu 

Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111, e-mail: 

populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - linka 207 a 155.  

Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré 

Cihelny, parkování – hotelové parkoviště v ceně 250,- Kč/vozidlo/den.  

2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:00. 

3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 8. dubna 2019 na adresu: Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail:  

alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

4. Vložné na seminář činí 1.750,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto občerstvení 

 a oběd. Snížené vložné ve výši 1.600,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání 2 a více 

účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100  

u KB Chrudim do 8. dubna 2019 pod variabilním symbolem 190418, nebo ho můžete 

uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka  

v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech není 

u registrace možná. 

5. Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány e-mailem  

před konáním semináře.  

6. Oběd je zahrnut v ceně vložného a bude zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní 

chod). 

7. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo 

Vám jej na vyžádání zašleme poštou. 

8. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními 

pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně,            

a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 8.  dubna 2019. Nestornuje-li 

účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 

fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

9. Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Posuzování vlivů 

záměrů na životní prostředí EIA je akreditovánu MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. 

pod čísly AK/PV-180/2015 a AK/VE-120/2015. Účastníkům semináře bude vydáno 

osvědčení o absolvování.  
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Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 8. dubna 2019 na adresu:  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo  
na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 

 

*Nehodící se škrtněte 

titul, jméno, příjmení  
 
 
 

titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 
 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 
 
 
 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČ)  

telefon  

e-mail  

 

Přihlašuji se k účasti na semináři Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 
18. dubna 2019. 
 

Vložné celkem ……………………,- Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 

190418* 

□ v hotovosti u registrace* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

 

Razítko a podpis objednatele, datum: 
 
 
 

 
 
 


