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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 seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, zejména s tzv. transpoziční novelou
účinnou od 1. 11. 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé významné změny, např. ve věci
platnosti stanoviska EIA. Objasněn bude rovněž zákon č. 403/2020 Sb. účinný od 1. 1. 2021, který
významně změnil úpravu závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány. Součástí semináře
budou také informace o aktuálních výkladech ve věci EIA.
Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon
č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné
změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního
fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2023.

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
o předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
o základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
o zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
o dokumentace, posudek, veřejné projednání
o stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti,
ověřování změn záměru (verifikace)
o pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení
o vydání integrovaného povolení apod.) – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv.
dotčené veřejnosti do řízení apod., soudní přezkum rozhodnutí
o posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s tzv. rekodifikací
stavebního práva

ČASOVÝ HARMONOGRAM
8,30 – 9,00
9,00 – 10,30
10,30 – 10,50
10,50 – 12,00
12,00 – 12,45
12,45 – 14,30
14,30 – 14,50

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
ODBORNÝ PROGRAM
PŘESTÁVKA NA KÁVU
ODBORNÝ PROGRAM
OBĚD
ODBORNÝ PROGRAM
DISKUSE A UKONČNÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Datum a místo konání: Seminář a webinář se uskuteční v pátek 25. března 2022 v AURELI
HOTELU GLOBUS (Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4, tel.: +420 266 184 820, e-mail:
sales@hotel-globus.cz, https:// www.hotel-globus.cz/cz/). Je zde možnost parkovat
na hotelovém parkovišti přímo u hotelu.
2. Začátek semináře je v 9,00 hod. a předpokládaný konec v 14,50 hod.
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 18. března 2022 na adresu: Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail:
klara.kanska@ekomonitor.cz.
4. Vložné za seminář v prezenční formě i webinář činí 2.200,- Kč s DPH na 1 osobu.
Do ceny vložného je zahrnut vstup na seminář a pracovní materiály v el. podobě. Snížené
vložné ve výši 2.000,- Kč s DPH za jednu osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků
na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim
do 18. března 2022 pod variabilním symbolem 220325. Pokud budete požadovat zálohovou
fakturu, zaškrtněte příslušné políčko v přihlášce. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis.
značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba v hotovosti, kartou
a v eurech není u registrace možná.
5. Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány na e-mail
uvedený v přihlášce.
6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace, případně jej
zašleme.
7. 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 18. března 2022. Nestornuje-li
účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně
fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné.
8. Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: Vzdělávací program webináře
i semináře Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je akreditován u MV ČR podle
zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-180/2015 a AK/VE-120/2015. Účastníkům
vzdělávacího programu bude e-mailem zasláno osvědčení o absolvování.
Pro seminář:
Registrace na místě bude od 8:30.
Počet účastníků pro prezenční účast se bude řídit v té době aktuálním usnesení vlády.
Pro webinář:
Pro účast na webináři nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu.
Dále doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem.
Do 8:00 v den konání semináře Vám přijde z adresy klara.kanska@ekomonitor.cz pozvání
do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX.
1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno pozvání
více účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem.
V případě technických problémů (u webináře) na straně účastníka se registrační poplatek
nevrací.

1.

INFORMACE
A PŘIHLÁŠKY

Bc. Klára
Petráková
Kánská

Píšťovy 820,537
01 Chrudim III

mobil 602 141
508
klara.kanska@
ekomonitor.cz

Vodní zdroje
Ekomonitor
spol. s r.o.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ A WEBINÁŘ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽP (EIA)
Vyplněnou přihlášku (*hodící se prosím zaškrtněte) odešlete laskavě do 18. března 2022
na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail:
klara.kanska@ekomonitor.cz
Titul, jméno a příjmení

Název a adresa plátce (firmy)
Č. účtu plátce
DIČ a IČ
Telefon
E-mail kontaktní
E-mail na účastníka/y
prezenčně

online

Preferuji účast
Jste úředník dle zákona č. 312/2002 Sb.

ano

ne

Pokud NE, chcete po akci vystavit POTVRZENÍ
ÚČASTI
Pokud ANO, chcete po akci vystavit
AKREDITOVANÉ OSVĚDČENÍ

ano

ne

ano

ne

úředník

Pokud ano jste
Jaké je Vaše

vedoucí úředník

datum ……………..…………… a místo ……………..………….……………….. narození

Vložné v Kč za

cena bez DPH

cena s DPH

osobu při vyslání 1 účastníka

1818,20

2.2 00,- Kč

osobu při vyslání 2 a více
účastníků z 1 organizace

1652,90

2.000,- Kč

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na semináři POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽP
pořádaném 25. března 2022.
Vložné celkem ve výši ………………..………………,- Kč, uhradím:
převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 220325
žádám o vystavení zálohové faktury
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.
Datum, razítko, podpis

Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete.

počet osob

