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EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního 
prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic. Jde 
o systematické zkoumání možných dopadù zámìrù na životní prostøedí, a to døíve, 
než se zapoène s jeho vlastní realizací. Dùraz je pøitom kladen na úèast veøejnosti a na 
zvažování alternativ øešení.

Legislativnì je proces EIA upraven zákonem è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù na 
životní prostøedí, v platném znìní, který stanovuje všechny vìcné i formální náležitosti 
procesu EIA. Posouzení podléhají zámìry buï vždy (u rozsáhlejších nebo 
významnìjších projektù) nebo v pøípadì, že se tak stanoví v zjiš�ovacím øízení. Výèet 
posuzovaných aktivit je pøílohou è.1 zákona.

Obecnì lze øíci, že pod zákon è.100/2001 Sb., v platném znìní, spadá jakýkoli 
významnìjší zámìr investic v oborech energetiky, prùmyslu, dopravních a liniových 
staveb, obèanské výstavby (obchodních støedisek), odpadového hospodáøství, tìžby 
nerostù, vodního hospodáøství, zemìdìlství, lesnictví, pøípadnì dalších aktivit.

Proces EIA zaèíná tzv. zjiš�ovacím øízením, tj. vypracováním oznámení zámìru a jeho 
pøedložením pøíslušnému úøadu (Ministerstvu životního prostøedí resp. dotèenému 
Krajskému úøadu) ke zveøejnìní. Pøíslušný úøad následnì rozhodne o dalším 
posuzování. Pro zámìry, které dalšímu posuzování podléhají je potom vypracována 
dokumentace. 

Ve smyslu poslední novely zákona è. 100/2001 Sb. 
(è. 216/2007 Sb.) je možno u zámìrù kategorie I 
pøedložit pøíslušnému úøadu pøímo dokumentaci vlivù 
zámìru na životní prostøedí a zkrátit tak proces 
vynecháním zjiš�ovacího øízení. Dokumentace je 
zveøejnìna, je na ni vypracován oponentní posudek 
a proces EIA je završen veøejným projednáním 
a vydáním stanoviska pøíslušného orgánu.

Nabízíme:

Svým zákazníkùm jsme schopni zajistit nadstandartní servis, k nìmuž máme veškeré 
profesionální zázemí a know-how. AMEC s.r.o. je v souèasné dobì jednou z vùdèích 
firem v oboru EIA, s nìkolika stovkami zpracovaných a úspìšnì obhájených zakázek, 
a to od drobných nenároèných zámìrù až po ty nejsložitìjší. Zamìstnáváme 
odborníky na všechny hlavní složky životního prostøedí, tøi z nich jsou držitelé 
autorizace k posuzování vlivù na životní prostøedí, nutné ke zpracování a posuzování 
dokumentace EIA. Výbìr z nabízených èinností je následující:

Poradenství v procesu EIA

Zpracování oznámení, dokumentací a posudkù EIA

Pøevzetí zastoupení v jednání s úøady a organizacemi èinnými v procesu 
EIA

Seznámení veøejnosti se zámìrem a jeho vlivy na životní prostøedí (Public 
Relations)

Zpracování dílèích analýz (hlukové a rozptylové studie, biologické 
prùzkumy, Natura 2000, hodnocení rizik, ...)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)



Procesu SEA podléhá rovnìž územnì plánovací dokumentace (ÚPD). Zpùsob 
posouzení územnì plánovací dokumentace na životní prostøedí je upraven stavebním 
zákonem.

Poøizovatel ÚPD pøedkládá pøíslušnému úøadu "návrh 
zadání územnì plánovací dokumentace". Pøíslušný 
úøad zahájí zjiš�ovací øízení. Od výsledku zjiš�ovacího 
øízení je odvíjí postup prací. Pokud je  stanovena 
nutnost posouzení SEA, je poøizovatel povinen zajistit 
zpracování vyhodnocení vlivù na životní prostøedí, a 
to prostøednictvím držitele autorizace k posuzování 
vlivù na životní prostøedí. Nedílnou souèástí ÚPD je 
rovnìž posouzení vlivù na udržitelný rozvoj. 

AMEC, s.r.o., je v souèasné dobì jednou z vùdèích 
firem v oboru EIA a SEA, s množstvím zpracovaných a 
úspìšnì obhájených zámìrù, koncepcí i územnì 
plánovacích dokumentù. K naším referencím patøí 
øada posouzení na úrovni místních ÚPD i koncepcí 
krajského rozsahu.
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SEA - strategické posuzování vlivù 

Strategické posuzování vlivù na životní prostøedí, tzv. SEA (Strategic Environmental 
Assessment), je dùležitým nástrojem ochrany životního prostøedí.

SEA se zabývá posuzováním koncepcí (tj. plánù, programù, politik a strategií), tedy 
materiálù pøipravovaných s výhledem na delší èasové období. Cílem tohoto procesu je 
získat objektivní a komplexní informace o možném vlivu strategického plánování na 
životní prostøedí.

Formální zpùsob posouzení SEA urèují pøíslušná ustanovení zákona è.100/2001 Sb., 
v aktuálním znìní.

Nabízíme:

Zpracování oznámení, dokumentací, posudkù a vyhodnocení SEA resp. 

EIA, spolupráce pøi vytváøení územnì plánovacích dokumentací 

Hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 

Zpracování dílèích analýz (hlukové a rozptylové studie, biologické 

prùzkumy, rizika) poradenství v procesu posuzování zámìrù, koncepcíú 

a územního plánování, NATURA 2000

Stavební zákon, podpora stavebního øízení

Posuzování vlivù územnì plánovacích dokumentací a

koncepcí na životní prostøedí (SEA)

Posuzování vlivù územnì plánovacích 
dokumentací (ÚPD) na životní prostøedí a 
udržitelný rozvoj
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Hodnocení vlivù na evropsky významné 
lokality a ptaèí oblasti dle § 45i zákona 
114/1992 Sb.

Natura 2000 je soustava chránìných území, které na základì  jednotných principù 
koncipují a na svém území vymezují všechny státy Evropské unie. Cílem je zajistit 
ochranu vybraných druhù rostlin, živoèichù a typù pøírodních stanoviš�, které jsou z 
evropského pohledu nejcennìjší, nejvíce ohrožené, vzácné nebo omezené svým 
výskytem jen na urèitou oblast (endemické).

Povinnost vytvoøení soustavy Natura 2000 ukládají smìrnice 79/409/EHS o ochranì 
volnì žijících ptákù (tzv. „smìrnice o ptácích“) a smìrnice 92/43/EHS o ochranì 
pøírodních stanoviš�, volnì žijících živoèichù a planì rostoucích rostlin (tzv „smìrnice 
o stanovištích“). Obì tyto smìrnice jsou implementovány do èeského právního øádu. 
Na základì výše uvedené legislativy jsou vyhlašovány ptaèí oblasti - PO (Special 
Protection Areas SPA) a evropsky významné lokality EVL (Sites of Community 
Importace - SCI). Tyto dva typy lokalit tak spoleènì tvoøí soustavu Natura 2000.

Cílem posouzení je vyhodnotit vlivy zámìrù èi koncepcí jak na jednotlivé pøedmìty 
ochrany evropsky významné lokality (EVL) èi ptaèí oblasti (PO) tak i na EVL èi PO jako 
celku. Posouzení je vztaženo k hodnocení vlivù zámìru èi koncepce, a to v pøípadì, 
kdy pøíslušný orgán ochrany pøírody ve svém vyjádøení k zámìru nevylouèí možnost 
ovlivnìní lokalit soustavy Natura 2000. Posuzují se vlivy jak na jednotlivé pøedmìty 
ochrany, tak i vlivy zámìru èi koncepce na EVL a PO jako celek. Hodnotí se vlivy 
pøímé, nepøímé, krátkodobé, dlouhodobé i kumulativní. Posouzení mùže být souèástí 
oznámení, èi dokumentace EIA resp. SEA a smí jej provádìt pouze osoby, které jsou 
držiteli zvláštní autorizace (§45i, zákona è. 114/1992 Sb. v platném znìní, vyhláška 
468/2004 Sb).

Hodnocení vlivù na lokality Natura 2000

Zpracování žádosti o vydání stanoviska pøíslušného úøadu z hlediska 

možného ovlivnìní lokalit Natura 2000

Zpracování posouzení vlivù zámìrù na lokality Natura 2000

Zpracování posouzení vlivù koncepcí na lokality Natura 2000

Nabízíme:



Spolu s biologickým hodnocením nabízíme rovnìž 
zpracování pøírodovìdných prùzkumù, zejména v 
rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí 
rùzných zámìrù, staveb a technologií (EIA).

Dále jsou pøírodovìdné prùzkumy využívány jako 
podklad pro státní správu k žádostem o dotace a 
náhrady ze státního rozpoètu, Státního fondu 
životního prostøedí a evropských fondù. Nabízíme 
rovnìž zpracování plánù péèe o zvláštì chránìná 
území a souvisejících pøírodovìdných prùzkumù 
zamìøených na jednotlivé skupiny organismù. V 
pøípadì vysoce specializovaných prùzkumù 
disponujeme sítí expertních odborníkù na jednotlivé 
skupiny organismù.
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Co a proè hodnotit?

Pokud zamýšlíte uskuteènit závažné zásahy v rámci výstavby nebo jiného užívání 
krajiny, které se mohou potenciálnì dotknout zájmù ochrany pøírody a krajiny (dle 
zákona 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní) jste povinen zajistit 
zpracování biologického hodnocení dotèených pozemkù.

O nezbytnosti provedení biologického hodnocení rozhoduje  orgán ochrany pøírody, 
pøíslušný k povolení zamýšleného zásahu. Biologické hodnocení slouží jako  podklad 
pro jeho rozhodování.

Ke zpracování biologického hodnocení je oprávnìna pouze autorizovaná osoba, 
kterou na návrh investora nebo úèastníka v pøíslušném øízení schválí orgán ochrany 
pøírody.

Zákony, kterými se biologické hodnocení a biologický prùzkum øídí, jsou následující:

Obsah biologického hodnocení 
a biologického prùzkumu

Biologické hodnocení, biologický prùzkum

Zákon ÈNR è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny

Vyhláška MŽP ÈR è. 175/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška 395/1992 Sb.

Vyhláška è. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách dle zákona 114/1992 
Sb., v platném znìní

Zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, v platném 
znìní

Cílem tìchto biologických hodnocení je analýza dané lokality a vyhodnocení vlivù 
posuzovaného zámìru na biotopy chránìných a vzácných druhù rostlin a živoèichù a 
souèasnì navrhuje opatøení k omezení vzniku možných škod. 
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Krajinný ráz je obecnì definován jako pøírodní, kulturní a historická charakteristika 
urèitého místa èi oblasti. Krajinný ráz je chránìn pøed znehodnocením, tj. èinností 
snižující jeho estetickou a pøírodní hodnotu. Je definován rysy a znaky, které tvoøí jeho 
jedineènost a odlišnost, napø. morfologií terénu, charakterem vodních tokù a ploch, 
vegetaèním krytem, osídlením, atd.

Hodnocení vlivù na krajinný ráz je nedílnou souèástí komplexního posouzení vlivù 
rùzných èinností a zámìrù na životní prostøedí. Legislativnì je ochrana krajinného 
rázu zakotvena v § 12, zákona è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny ve znìní 
pozdìjších pøedpisù. 

Posouzení vlivu na krajinný ráz by proto mìlo pøedstavovat standardní a 
objektivizovaný proces hodnocení.  Pro zpracování je možno využít øadu metodik a 
metodických postupù (napø. metodika  autorského kolektivu L. Vorel, R. Bukáèek, M. 
Culek, P. Sklenièka (listopad 2003), v jejíchž intencích je posouzení vlivu na krajinný 
ráz zpracováno. Rozhodování ve správním øízení dle § 12, zákona è. 114/1992 Sb., je 
v kompetenci pøíslušného orgánu ochrany pøírody. 

Aktuální ochrana krajinného rázu
se vìnuje posouzení vlivu konkrétního 
zámìru na krajinný ráz dotèeného 
území, jako je vliv navrhovaných 
staveb, vliv èinností, vliv využití území, 
a pod.

Preventivní ochrana krajinného rázu
se zamìøuje na zhodnocení území, 
stanovení limitù a opatøení k ochranì 
krajinného rázu, pøípadnì urèení 
územnì diferencované intenzity 
veøejného zájmu na ochranì krajinného 
rázu (stanovení ochranných pásem), 
návrh eliminace negativních a rušivých 
znakù.

Nabízíme:
Zpracování posouzení vlivù na krajinný ráz

Vizualizace v rámci posouzení

Aplikace GIS v rámci posouzení

Tvorba krajináøských studií

Krajinný ráz, vizualizace
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