
Důvodová zpráva 

Česká a Slovenská Federativní Republika patří ve všech základních kriteriích stavu životního 

prostředí, přírodních zdrojů i lidské populace k nejvíce narušeným zemím světa.  

Člověk je se svým životním prostředím v trvalých a mnohostranných vztazích a je jeho 

neoddělitelnou součástí. Životní prostředí člověka do značné míry determinuje podmínky jeho 

existence a vytváří předpoklady pro jeho působení. Současně je však člověkem přetvářeno a 

využíváno pro uspokojování jeho potřeb.  

Šíře nashromážděného poznání a vědomí globální ekologické krize biosféry v důsledku 

dosavadní lidské činnosti dnes vedou k určitému překonání úzce antropocentrických přístupů 

k ochraně životního prostředí. Příroda se pro nás stává svébytnou hodnotou, kterou musíme 

důsledně chránit nejen z úzce účelového důvodu, totiž abychom zajistili vlastní přežití, ale i 

pro ni samotnou. Kořistnický vztah k prostředí je třeba změnit ve vztah ochránce a dobrého 

hospodáře.  

V souvislosti s budováním reálné základny pro fungování československé společnosti na 

principech právního státu je požadavkem existenčního významu vytvořit ucelený a organicky 

propojený soubor právních norem pro oblast životního prostředí.  

Současná právní úprava ochrany životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji má 

výrazně odvětvový charakter a je obsažena v množství právních předpisů různé právní síly. 

Právní předpisy, které se vztahují k jednotlivým složkám životního prostředí byly vydány v 

rozdílných časových úsecích, ekonomických podmínkách a politických poměrech.  

Mezi těmito dílčími právními úpravami není v řadě případů potřebná vzájemná provázanost, 

což může způsobit, že v zájmu ochrany jedné složky jsou ohrožovány jiné složky životního 

prostředí. 

Předložený návrh zákona o životním prostředí přichází s novou filosofií a vytváří základ pro 

novou konstrukci právní úpravy v oblasti životního prostředí. Tento zákon představuje pro 

uplatnění jednotné ekologické politiky státu rámcovou právní normu a vytváří prostor pro 

speciální právní úpravy ochrany životního prostředí a o jeho složky které budou vzájemně 

provázány a budou vycházet z filosofie tohoto zákona.  

Zákon je koncipován v souladu s analogickými právními předpisy Evropských společenství A 

dalších zemí s vyspělou ekonomikou a účinně fungujícím systémem ochrany životního 

prostředí.  

Zákon důsledně vychází ze všeobecně přijatého principu trvale udržitelného rozvoje 

společnosti.  

Princip trvale udržitelného rozvoje vychází z nové filosofie rozvoje lidské společnosti, jež 

směřuje k co největší šíři a rozmanitosti uspokojování nároků a potřeb současné lidské 

civilizace (společnosti), aniž se zhorší kvalita životního prostředí a aniž by se zúžil prostor pro 

hledání a uplatňování svébytných způsobů života, systémů životních hodnot a forem 

hospodaření, jak pro současné, tak i budoucí generace. Hospodářský a sociální rozvoj směřuje 

především k využívání obnovitelných přírodních zdrojů při zachování rozmanitosti a 

bohatství přírody a přirozených funkcí ekosystémů.  



Filosofie trvale udržitelného rozvoje vychází ze Zprávy komise OSN pro životní prostředí a 

rozvoj "Naše společná budoucnost", již přijalo Valné shromáždění OSN na svém 42. zasedání 

v roce 1987 a která byla následně rozpracována na konferencích v Bergenu a Oslo (1990) a 

stala se základem programu připravované Světové konference spojených národů pro životní 

prostředí v Rio de Janeiru (1992). 

Princip trvale udržitelného rozvoje je jedním ze základních kamenů legislativy Evropských 

společenství v oblasti životního prostředí.  

Návrh též vychází ze závěrů Bergenské konference 1990 a vytváří předpoklady pro přístup k 

Helsinské konvenci "O hodnocení vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice".  

Další principy, z nichž návrh vychází jsou:  

- princip únosné zátěže  

- princip uvážlivého hospodaření s přírodními zdroji  

- princip prevence  

- princip obezřetnosti  

- princip přímé odpovědnosti  

- princip sanace a restituce. 

  

Pozměňovací návrhy k tiskům 921 a 1062 

/návrh zákona o životním prostředí/ 

předkládá Klub OH 

  

Pozměňovací návrh k tisku FS ČSFR 1062 

1. Za § 14 doplnit nový §-označený jako § 15-tohoto znění:  

§ 15 

Každý má právo na pravdivé a přiměřené informace o stavu a vývoji životního prostředí, 

příčinách a důsledcích tohoto stavu, na informace o připravovaných činnostech, které by 

mohly vést ke změně stavu životního prostředí a na informace o opatřeních, která orgány 

odpovědné za péči životní prostředí podnikají při předcházení nebo nápravě poškození 

životního prostředí. Zvláštní předpis může stanovit případy, kdy lze poskytnutí informací 

omezit nebo odmítnout.  

2. Ostatní § přečíslovat 



  

Pozměňovací návrh k tisku FS ČSFR 1062 

Do zákona doplnit ustanovení o sankcích  

1. Za § 19 vložit ustanovení tohoto znění: viz příloha  

2. Zbývající § přečíslovat 

  

"SANKCE ZA POŠKOZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

§ 

(1) Orgány pro životní prostředí uloží pokutu  

a) až do výše 1 000 000,-Kčs právnické nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštního 

předpisu, která při své činnosti způsobí ekologickou újmu (§ 19)  

b) až do výše 500 000,- Kčs právnické nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštního 

předpisu, která neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy (§ 18)  

(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán životního prostředí zjistil porušení 

povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.  

(3) Uložením pokuty nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody". 

  

Pozměňovací návrh k tisku FS ČSFR 1062 

1. Z § 16 vypustit odstavce 2 a 3 (a vypustit označení odstavce 1).  

2. Za § 18 vložit nové § 19 - 25, které včetně nadpisu zní: viz příloha  

3. Text zákona doplnit o přílohy 1-4.  

4. Dosavadní § 19 - 26 označit jako § 26 - 33. 

  

POSUZOVÁNÍ VLIVU ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

§ 19 

(1) Záměry na realizaci staveb nebo jejich odstranění, využívání území a přírodních zdrojů, 

zavedení nebo rekonstrukce technologií, zavedení vybraných výrobků nebo látek do výroby 

nebo do oběhu, nebo zahájení jejich dovozu (dále jen "záměry") podléhají před vydáním 



rozhodnutí podle zvláštních předpisů
x)

 posouzení z hlediska jejich možných vlivů na životní 

prostředí (dále jen "posouzení záměrů"). Záměry se předkládají ve variantách.  

(2) Zásady posuzování vlivu činností a jejich důsledků na životní prostředí jsou přiměřeně 

uplatňovány i při přípravě rozvojových koncepcí a programů a návrhů právních předpisů.  

§ 20 

(1) Posouzení záměrů uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona provádějí příslušné orgány 

státní správy, určené zákonem České národní rady a Slovenské národní rady (dále jen 

"posuzující orgány"), po projednání s ostatními dotčenými orgány státní správy, s obcemi, 

jejichž území se vliv záměrů dotýká a s veřejností. Hodnocení vlivu záměrů na životní 

prostředí se zpracovává podle přílohy č. 2.  

(2) Podrobnosti upraví zákony České národní rady a Slovenské národní rady, které mohou 

také rozšířit a konkretizovat seznam činností uvedených v příloze č. 1 (zejména určit rozsah 

těchto činností) a zpřísnit požadavky na obsah dokumentace o hodnocení vlivu záměru na 

životní prostřední uvedené v příloze č. 2. 

§ 21 

Posuzující orgány přezkoumávají záměry podle povahy věci zejména z hlediska:  

- ekologické únosnosti dotčeného území,  

- důsledků běžné činnosti a možných havárií,  

- kumulativních a synergických jevů, a to v různých časových horizontech a s uvážením 

nevratných jevů,  

- prevence, minimalizace, případně kompenzace účinku záměru na životní prostředí,  

- způsobů nakládání s realizovaným výsledkem záměru po jeho dožití nebo upotřebení 

(možnosti zneškodnění, recyklace a pod.),  

- použitých metod hodnocení a úplnosti informací,  

- srovnání s dostupnými nejlepšími technologiemi.  

§ 22 

(1) V případě, že navrhovaný záměr, který má být realizován na území jedné republiky, může 

být příčinou nepříznivých vlivů na životní prostředí druhé republiky, vyžádá si posuzující 

orgán stanovisko prostřednictvím příslušného ústředního orgánu republiky. Případné rozpory 

řeší ústřední orgány republik dohodou.  

(2) Nedojde-li k dohodě, řeší rozpor rozhodčí komise složená ze zástupců českého a 

slovenského orgánu odpovědného za péči o životní prostředí a Federálního výborná pro 

životní prostředí. Nedospěje-li komise k souhlasnému závěru, nelze záměr uskutečnit.  



  

POSUZOVÁNÍ VLIVU ČINNOSTÍ A JEJICH DŮSLEDKŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

§ 23 

(1) Navrhovatelé záměrů uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona jsou povinni předložit 

hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí ke stanovisku posuzujícímu orgánu (§ 20) před 

vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního rozhodnutí o využití území.  

(2) Hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí přesahujících státní hranice musí obsahovat 

zejména údaje uvedené v příloze č. 4 tohoto zákona.  

§ 24 

Rozsah hodnocení vlivu záměru na životní prostředí projednají posuzující orgány s dotčenými 

orgány státní správy, obcemi, jejichž území se vliv záměrů dotýká a s veřejností. Obdobně se 

projedná zpracované hodnocení vlivu.  

§ 25 

(1) Posuzující orgány, příslušné k vydání stanoviska podle § v případech uvedených v příloze 

č. 3 tohoto zákona, předloží návrh stanoviska Federálnímu výboru pro životní prostředí. 

Federální výbor pro životní prostředí zajistí v případech, kdy důsledky navrhovaného opatření 

mohou přesahovat státní hranice, v dohodě s orgány příslušnými k vydání stanoviska, 

mezistátní projednání podle přijatých mezistátních závazků.  

(2) Příslušné ústřední orgány státní správy republik mohou stanovit na vyžádání Federálního 

výboru pro životní prostředí, které vyplyne z mezistátních závazků
x)

, že záměry jinak 

nepodléhající hodnocení jejich vlivu na životní prostředí, budou posouzení podle tohoto 

zákona. 

(3) Federální výbor pro životní prostředí na základě informací o záměrech připravovaných na 

území jiných států, které by svými důsledky mohly poškodit životní prostředí na území České 

a Slovenské Federativní Republiky, předaných příslušnými orgány těchto států, organizuje 

spolu se zodpovědnými orgány republik hodnocení záměrů v souladu s přijatým mezistátními 

závazky
x)

. 

  

Příloha č. 1 

Činnosti podléhající hodnocení vlivu na životní prostředí v rámci ČSFR 

1. Zemědělství a lesní hospodářství  

1.1. Velkokapacitní objekty pro živočišnou výrobu, včetně deponií odpadů  

1.2. Velkokapacitní objekty pro skladování zemědělských produktů  



1.3. Meliorační zásahy (odvodnění, závlahy, protierozní ochrana půd, pozemkové úpravy, 

lesnicko-technické meliorace)  

1.4. Zásahy do krajiny, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve 

struktuře a funkci ekosystémů  

2. Potravinářský průmysl  

2.1. Pivovary a sladovny  

2.2. Jatka a masokombináty  

2.3. Škrobárny  

2.4. Cukrovary  

2.5. Mrazírenské závody  

2.6. Lihovary  

2.7. Tukový průmysl a výroba saponátových výrobků  

2.8. Výroba mléčných produktů  

2.9. Konzervárenské závody  

3. Těžební průmysl  

3.1. Hlubinná a povrchová těžba uhlí a lignitu  

3.2. Těžba ropy a zemního plynu  

3.3. Těžba rašeliny 

3.4. Těžba a úpravny uranové rudy, odvaly a odkaliště včetně rekultivace  

3.5. Těžba, získávání a obohacování kovových rud  

3.6. Těžba živičných břidlic  

3.7. Těžba průmyslových nerostů  

3.8. Povrchová průmyslová zařízení pro úpravu a zpracování uhlí, zemního plynu, živičných 

břidlic a průmyslových nerostů  

3.9. Rafinerie surové ropy, včetně závodů na regeneraci upotřebených minerálních olejů a 

zařízení pro tepelné a chemické zpracování uhlí  

4. Energetický průmysl  



4.1. Elektrárny a ostatní zařízení spalující fosilní palivo  

4.2. Další průmyslová zařízení na výrobu elektřiny, páry a horké vody  

4.3. Jaderné elektrárny a jiná zařízení s jadernými reaktory  

4.4. Zařízení na konverzi, obohacování a výrobu jaderného paliva  

4.5. Mezisklady vyhořelého jaderného paliva  

4.6. Zpracování a konečné uložení vysoce aktivních radioaktivních odpadů  

4.7. Zpracování a uložení nízko a středně aktivních odpadů z provozu a vyřazování jaderných 

elektráren a využívání radionuklidů  

4.8. Plynovody, parovody a horkovody a jejich zařízení (čerpací a výměníkové stanice), 

transmise elektrické energie nadzemním vedením  

4.9. Dálkové ropovody, produktovody a plynovody, včetně příslušných provozních zařízení  

4.10. Povrchové sklady zemního plynu  

4.11. Podzemní sklady hořlavých plynů, ropy, produktů z ropy a chemikálií 

4.12. Briketárny, koksovny  

4.13. Hydroelektrárny  

5. Kovoprůmysl  

5.1. Železárny a ocelárny, včetně sléváren, kováren a válcoven  

5.2. Závody barevné metalurgie  

5.3. Povrchová úprava kovů  

5.4. Výroba a montáž motorových vozidel, vagonů a cisteren  

5.5. Loděnice  

5.6. Zařízení pro stavbu a opravy letadel  

6. Dřevařský a papírenský průmysl  

6.1. Impregnace dřeva při použití toxických chemikálií  

6.2. Výroba dřevovláknitých desek a překližek  

6.3. Výroba celulózy a papíru  



6.4. Výroba nábytku  

7. Další odvětví  

7.1. Zpracování azbestu a výrobků z azbestu  

7.2. Textilní úpravny, barvírny  

7.3. Koželužny  

7.4. Sklářské provozy  

7.5. Chemický a farmaceutický průmysl  

7.6. Použití nebo regenerace chlorovaných uhlovodíků  

7.7. Výroba a skladování jedů, pesticidů, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev, 

laků a chemikálií  

7.8. Skladování, zpracování, zneškodňování a ukládání nebezpečných odpadů  

7.9. Dálková přeprava radioaktivních s nebezpečných odpadů  

7.10. Skladování ropy a výrobků z ropy  

7.11. Cementárny a vápenky  

7.12. Polygrafické provozy 

8. Infrastuktura  

8.1. Odběry podzemních vod  

8.2. Čistírny odpadních vod a kanalizace  

8.3. Odkaliště a kalová pole  

8.4. Zařízení pro nakládání s komunálním odpadem  

8.5. Kafilérie, veterinární asanační ústavy  

8.6. Přehrady a vodní nádrže s výškou hráze nad 3 m nad základovou spárou nebo celkovým 

objemem zásobního prostoru nad 0,5 mil. m
3
  

8.7. Úpravy vodních toků  

8.8. Výstavba a rekonstrukce dálnic a silnic  

8.9. Železnice  



8.10. Lanové dráhy  

8.11. Vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou plavbu  

8.12. Letiště  

8.13. Obchodní komplexy nad 3 000 m
2
 zastavěné plochy  

8.14. Kempinky nad 200 ubytovacích míst  

8.15. Stavby a činnosti, jejichž vlivy by se dotkly zájmů chráněných podle zvláštních předpisů 

  

Příloha č. 2  

Obsah dokumentace o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rámci ČSFR 

I. Popis plánování činnosti a její cíle  

II. popis vhodných a zdůvodněných variant řešení záměru, včetně variant referenčních 

(varianta bez činnosti, aktivní nulová varianta) a varianty ekologicky optimálního řešení 

záměru a jejich vzájemné porovnání  

III. Popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného navrženým záměrem 

(navrženými variantami)  

A. Základní charakteristiky (ovzduší, voda, půda, geologická situace, geomorfologická 

charakteristika, klimatické faktory, fauna, flóra, ekosystémy)  

B. Ostatní charakteristiky (způsob využívání krajiny, území s mimořádnou civilizační zátěží, 

území se zvláštním ochranným režimem, významné krajinné prvky, prvky systému 

ekologické stability, architektonické a historické památky, archeologická naleziště, materiální 

hodnoty, soulad záměru s platnou územně-plánovací dokumentací)  

IV. Popis předkládaných vlivů záměru (navržených variant) na prostředí a odhad jejich 

významnosti (nejen předpokládané přímé vlivy, ale i nepřímé, sekundární, kumulativní, 

synergické, nejen krátkodobé a dočasné, ale i dlouhodobé a permanentní vlivy) 

A. Vlivy na obyvatelstvo (zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky)  

B. Vlivy na ekosystémy, na jejich složky a funkce (geologické, geomorfologické a 

hydrogeologické podmínky, klimatické poměry, hydrologie, flóra, fauna, procesy, významné 

krajinné prvky, ekologická stabilita)  

C. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a vazby (stavby, památky a jiné významné 

lidské výtvory, kulturní hodnoty nehmotné povahy - etnické a místní tradice apod.)  

D. Vlivy na strukturu a funkci využívání území (včetně vlivu na estetické kvality krajinného 

prostoru)  



E. Velkoplošné vlivy záměru v krajině - hodnocení ekologické únosnosti území, vhodnost 

lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území, současný a potenciální 

výsledný stav ekologické únosnosti území (souhrnné působení všech prostorových jevů a 

faktorů)  

V. Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, příp. kompenzaci vlivů 

navržených variant záměru na prostředí. Územně-plánovací opatření. Technická opatření 

(např. zachycování a ukládání znečišťujících látek, recyklace odpadů, záchranný průzkum 

archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek, jiná opatření) 

  

Příloha č. 3.  

Záměry podléhající mezistátnímu projednání z hlediska vlivu na životní prostředí 

1. Rafinerie surové ropy (s výjimkou závodů vyrábějících ze surové ropy pouze mazadla) a 

zařízení pro zplynování a spalování uhlí a bitumenových břidlic o kapacitě 500 tun a více za 

den.  

2. Tepelné elektrárny a ostatní zařízení ke spalování zařazené do kategorie velkých zdrojů 

znečišťování ovzduší podle zvláštních předpisů.(§ 3 písm. a) zákona č. 309/1991 Sb., o 

ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší)).  

3. Jaderné elektrárny a jiná zařízení s jadernými reaktory (s výjimkou výzkumných zařízení 

pro výrobu a konverzi jaderného paliva a jaderných palivových surovin, jejichž maximální 

kapacita nepřesahuje 1 kWh stálého tepelného zatížení).  

4. Zařízení určená pro výrobu nebo obohacování jaderného paliva, přepracování 

radioaktivního jaderného paliva nebo shromažďování, uskladňování a zpracování jaderného 

odpadu.  

5. Zařízení pro primární výrobu litiny a oceli a výrobu neželezných kovů o kapacitě nad 30 

tisíc tun ročně.  

6. Zařízení pro získávání, zpracování a přepracování azbestu a výrobků z azbestu: pro roční 

produkci azbestocementových výrobků přesahující 20 000 tun; pro třecí materiály s roční 

produkcí přesahující 50 tun; pro jiné druhy použití azbestu přesahující 200 tun za rok.  

7. Komplexní chemická zařízení, kde dvou nebo více spojených chemických nebo fyzikálních 

procesů je využíváno pro výrobu olefínů z ropných výrobků, kyseliny sírové, kyseliny 

dusičné, kyseliny fluorovodíkové, chloridů nebo fluoridů.  

8. Silnice I. třídy, dálnice, celostátní dráhy a letiště s hlavní rozjezdovou a přistávací drahou o 

délce více než 2100 m. 

9. Dálkové ropovody s potrubím o světlosti nad 500 mm a plynovody světlosti nad 300 mm.  

10. Zařízení pro zneškodňování toxických a nebezpečných odpadů, podzemní úložiště a 

povrchové skládky toxických a nebezpečných odpadů.  



11. Přehrady a vodní nádrže s výškou hráze více než 10 m nad základovou spárou nebo 

celkovým objemem nádržního prostoru nad 10 mil. m
3
.  

12. Zařízení pro odběr podzemních vod v případě, kdy roční objem odebrané vody se rovná 

nebo přesahuje 10 mil. m
3
.  

13. Výroba celulózy a papíru v množství 200 tun za den nebo více při sušení na vzduchu.  

14. Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou plavbu, umožňující plavbu lodí s 

výtlakem vyšším než 1350 tun.  

15. Dobývání, úprava a zušlechťování in situ rud, magnezitu a všech druhů uhlí o kapacitě 

nad 100 tis. tun za rok.  

16. Velkosklady pro ukládání ropy (nad 200 000 m
3
), výrobků z ropy (nad 50 000 m

3
) a 

chemikálií (nad 2 000 t).  

17. Změny ve využití území spojené s velkoplošným kácením lesů nad 5 ha. 

  

Příloha č. 4  

Obsah dokumentace o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí podléhajících 

mezinárodnímu projednání 

Informace, které mají být zahrnuty do dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí, 

musí obsahovat minimálně:  

a) popis plánované činnosti a její cíle;  

b) v případě nutnosti popis rozumných alternativ (např. geografického nebo technologického 

charakteru) plánované činnosti včetně varianty odstoupení od této činnosti;  

c) popis těch prvků životního prostředí, které pravděpodobně budou podstatně dotčeny 

plánovanou činností nebo jejími alternativními variantami;  

d) popis možných druhů vlivu plánované činnosti a jejích alternativních variant na životní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti;  

e) popis opatření pro minimalizaci rozměrů škodlivého působení na životní prostředí;  

f) uvedení konkrétních metod prognózování a výchozích tezí, na nichž jsou založeny, a také 

odpovídajících použitých údajů o životním prostředí;  

g) vytyčení nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které byly zjištěny při přípravě 

požadovaných informací;  

h) v případě nutnosti krátký obsah programu monitorování a řízení a všech plánů 

postprojektové analýzy;  



i) resumé netechnického charakteru v případě nutnosti s použitím vizuálních prostředků 

prezentace materiálu (mapy, grafy atd.).  

Plánované druhy činností, které mohou mít značně škodlivý vliv, přesahující státní hranice, se 

posuzují na základě jednoho nebo několika níže uvedených kritérií:  

a) Rozměry: Plánované druhy činnosti, jejichž rozměry jsou pro daný typ činnosti nadměrné; 

b) Oblast: Plánované druhy činnosti, které se realizují ve zvláště citlivých nebo z 

ekologického hlediska důležitých oblastech nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. silně 

podmáčené půdy, definované Ramsarskou konvencí, národní parky, chráněné přírodní oblasti, 

oblasti zvláště vědecky zajímavé nebo archeologické, kulturní nebo historické památníky); 

dále plánované druhy činnosti v oblastech, v nichž charakteristiky plánované hospodářské 

činnosti mohou mít značný vliv na obyvatelstvo;  

c) Důsledky: Plánované druhy činnosti, které mají zvláště složitý a potenciálně škodlivý vliv, 

včetně těch druhů vlivu, které mají závažné následky pro obyvatele a významné druhy flóry a 

fauna a organismu, ohrožují současné nebo možné využití dotčené oblasti a vyvolávají vznik 

zatížení, přesahujícího úroveň stability prostředí k současnému vlivu.  

S tímto cílem jsou posuzovány plánované druhy činnosti, prováděné v bezprostřední blízkosti 

mezinárodních hranic, i druhy plánované činnosti, prováděné ve vzdálenějších oblastech, 

které mohou mít značný vliv, přesahující státní hranice, ve velké vzdálenosti od místa 

provádění hospodářské činnosti. 

  

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY  

Sněmovna lidu VI. v. o. Sněmovna národů 

  

Pozměňovací návrh poslance SN FS ČSFR Antonína Blažka 

k tisku 921 

Zákon o životním prostředí 

Nový text "Preambule":  

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky,  

u vědomí toho, že jedinečnost rozumu nezakládá člověku právo být pán m ani vlastníkem 

přírody, ale zavazuje jej k odpovědnosti za její zachování,  

vycházejíc z poznání, že existence člověka jakožto neoddělitelné součásti přírody je na 

přírodě plně závislá,  



připomínajíc, že je proto prvořadým zájmem lidstva i jeho povinností toto prostředí existence 

člověka a všech organismů ochraňovat tak, aby byly zachovány všechny jeho hodnoty a 

funkce,  

vyjadřujíc své odhodlání přispět k ustavení nového vztahu člověka a přírody vyjádřeného 

závazkem jednat vůči přírodě tak, aby obnovením harmonie mezi člověkem a přírodou bylo 

zajištěno přežití lidstva,  

uznávajíc proto nezbytnost dbát ze všech těchto důvodů všeho, co umožní přírodu a životní 

prostředí při rozumném rozvoji společnosti účinně chránit před důsledky, které vznikají nebo 

mohou vznikat při uspokojování základních potřeb člověka a nutnost vzniklé škody urychleně 

napravovat,  

usneslo se na tomto zákoně: 

 

 


