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Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré 

správy. * 

 

 

 

* Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 



ROZPTYLOVÉ STUDIE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK V 

PROCESU EIA 

EIA 

 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 pozdějších předpisů                            

(tzv. EIA - „Environmental Impact Assessment“) 

 Změna: 93/2004 Sb. 

 Změna: 163/2006 Sb. 

 Změna: 186/2006 Sb. 

 Změna: 216/2007 Sb. 

 Změna: 124/2008 Sb. 

 Změna: 436/2009 Sb. 

 Změna: 223/2009 Sb. 

 Změna: 227/2009 Sb. 
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Proces posouzení vlivů záměrů na životní prostředí  

 

Územní rozhodnutí 

 

Stavební povolení 

 

Kolaudace 
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RIZIK V PROCESU EIA 

 

   Účelem zákona EIA -  je  získání objektivního odborného 

podkladu pro vydání  rozhodnutí,  popřípadě opatření  podle 

zvláštních  právních předpisů.  Tento podklad je jedním z 

podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů (viz 

ustanovení § 1 odst. 3 zákona EIA). 
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 - proces posuzování vlivů na životní prostředí není 

rozhodovacím procesem,  

 

 - jeho smyslem je dát na „stůl“ veškeré potřebné 

podklady, aby správní úřady (orgány ochrany přírody, 

vodoprávní úřady, apod.) mohly rozhodnout o realizaci 

záměru  
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Co bychom měli od procesu posouzení požadovat ?* 

 

 Zjistit, popsat a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na životní 

prostředí ve všech rozhodujících souvislostech, 

 zmírnit nepříznivé vlivy realizace hodnoceného záměru na životní prostředí, 

 pro dobře provedenou EIA a SEA je nezbytné zohlednit stanoviska a připomínky od dalších 

účastníků (příslušných orgánů státní správy a samosprávy, odborných institucí, expertů, 

nevládních organizací, veřejnosti) procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

 na základě expertního přístupu vyjasnit otázky „slučitelnosti“ záměrů s požadavky ochrany 

životního prostředí a jeho složek, požadavky ochrany veřejného zdraví a konečně i s požadavky 

na racionální využití území. 

 

* zdroj CENIA 
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Posuzovány jsou: 

    

    koncepce – tzv. SEA  

   (Strategic Environment Assessment) 

 

   záměry – tzv. projektová EIA       
           (Environmental Impact Assessment) 
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 Časová náročnost 

 

 Zjišťovací řízení 1-2 měsíce 

 

 Dokumentace – posudek – veřejné projednání – 
stanovisko 7-9 měsíců  

 

 Finanční náročnost 
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 Devalvace procesu 

 Nezájem ze strany dotčených orgánů státní správy  (aktivní účast 

všech dotčených subjektů)  

 Účast veřejnosti (aktivní účast všech dotčených subjektů)*  

 Nedostatečně zpracovanými podklady předkládanými v procesu 

posouzení vlivů na životní prostředí 

 Zbytečně ukládanými, resp. obtížně vymahatelnými podmínkami 

stanoviska  

 Závaznost stanoviska 

 Časová náročnost 
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Oznámení 

Podlimitní 
záměr 
3a.doc  

Záměr 
kategorie II 

3.doc / 4.doc 

Záměr 
kategorie I  

4.doc 

? 
Zjišťovací řízení 

Zjišťovací řízení 

Dokumentace 4.doc 

Posudek 

Stanovisko 

Veřejné projednání 

- + 

- 

+ 

Zjišťovací řízení 

3a.doc
3.doc
4.doc
4.doc
4.doc
4.doc
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 Rozptylové studie nejsou povinnou součástí podkladů procesu 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí (pozn. rozsah povinně 

předkládaných podkladů je dán přílohou 3a.doc pro podlimitní 

záměry, 3.doc, popř. 4.doc pro zjišťovací řízení a přílohou 4.doc pro 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí). 

 

  

3a.doc
3a.doc
3a.doc
3a.doc
3.doc
3.doc
3.doc
4.doc
4.doc
4.doc
4.doc
4.doc
4.doc
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 U zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů (viz 

ustanovení § 17 zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 

pozdějších předpisů lze jednoznačně doporučit, aby rozptylová 

studie byla součástí předkládaných podkladů v rámci dílčích procesů 

posouzení.  
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 § 2 

 Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry závažnosti zátěže populace 

vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu 

života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a 

kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst. 1 písm. l)]. Výsledek hodnocení 

zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí 

rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika. Hodnocení rizik na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci 

rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní 

předpisy. 
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     § 19 zákona EIA 

 

 Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 

 

 (1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 7 odst. 4 a 

zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. 

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat k 

vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická 

osoba, která je držitelem autorizace. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále 

u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část 

dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je 

držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 

Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a 

odnímá Ministerstvo zdravotnictví. 
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