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EIA 
- hodnocení vlivů na životní prostředí 

Účelem procesu EIA je zjistit, zda jsou negativní vlivy zamýšleného záměru společensky přijatelné. Pokud 
převáží negativní vlivy na přírodu, lidské zdraví nebo hodnotu krajiny nad ekonomickým či jiným přínosem 
konkrétního projektu, žádný úřad by pro takový projekt neměl vydat povolení. 

 
Kterým zákonem je proces EIA stanoven? Proces EIA je popsán v zákoně č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  
 

Výsledkem procesu EIA je shrnutí a zhodnocení všech negativních vlivů konkrétního záměru, včetně 
navržení limitů a omezujících podmínek pro jeho realizaci. Výsledné stanovisko EIA slouží jako odborný 
podklad pro správní orgány vydávající následná povolení. Úřady by měly podmínky, obsažené ve 
stanovisku, přejímat do všech následných rozhodnutí.  

 
SEA (strategická EIA) - posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

- Vyhodnocuje se dopad koncepce (např. územního plánu, krajského plánu odpadového 
hospodářství, státní strategie hospodářského růstu, republikové politiky územního rozvoje, 
operačního programu EU atd. 

- V moravskoslezském kraji posuzovala vliv spalovny odpadu na ovzduší v Karviné  

Kde najít?  
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp 

 
Jak probíhá EIA? 
Které záměry podléhají posuzování? Předmětem posuzování vlivů jsou záměry uvedené v příloze č. 1 
zákona o posuzování vlivů.  
Nové záměry se dělí na dvě skupiny: 

- velmi závažné záměry, u nichž se vždy posuzují vlivy na životní prostředí (kategorie I),  

- méně závažné záměry, u kterých se nejprve o konání celé procedury EIA rozhoduje v tzv. 
zjišťovacím řízení (kategorie II). 

Zásadní součástí procesu EIA je veřejné projednání. Koná se však pouze v případě, že k dokumentaci 
nebo k posudku EIA obdrží správní orgán alespoň jedno nesouhlasné písemné vyjádření.  
Účast veřejnosti: procesu EIA se může účastnit každý, a to zasláním svého písemného vyjádření (nebo 
účastí na veřejném projednání).  
Zvláštní postavení mají občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. 
 

Kdo posuzování EIA řídí? 
Proces EIA vedou příslušné krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí ČR.  
Ministerstvo zajišťuje proces EIA u záměrů: 

- u nichž je v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů označen sloupec A (rovněž i změny těchto 
záměrů) 

- které předkládá Ministerstvo obrany 

- u nichž si to samo MŽP ČR vyhradí  

- jejichž vlivy na životní prostředí přesahují hranice České republiky 

 

 

http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp
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Posuzování ostatních záměrů je v kompetenci krajských úřadů. Dotýká-li se nějaký záměr území více 
krajů, rozhoduje o tom, který z nich bude záměr posuzovat, Ministerstvo životního prostředí 
 

Kde najít?  

www.chmi.cz  

 
 

Kde hledat informace? 
Portál MŽP obsahuje informace o všech aktuálních procesech EIA a hodnocených koncepcích v České 
republice, včetně archivu ukončených posuzování. Na stránkách jsou dostupná oznámení, dokumentace, 
posudky i stanoviska EIA (http://www.ceu.cz/eia/is). 

 


