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Úvod 

Územní plánování představuje základní nástroj sloužící pro rozhodování o budoucím využití 

území,1 jehož cílem je nalézt harmonii mezi veřejným a individuálním zájmem.2 Z toho 

zákonitě vyplývá i potřeba zapojení veřejnosti, která je přirozeně touto činností dotčena. Proto 

by veřejnost na poli územně plánovací činnosti neměla zastávat postavení pouze okrajového 

činitele, nýbrž klíčového a neopomenutelného hráče. S ohledem na zcela zásadní vliv územně 

plánovací činnosti na životy nás všech, by neměla participace veřejnosti na územním plánování 

být pouze právem, ale v zásadě i její povinností.  

Smyslem této práce bude zjistit, zdali veřejnost skutečně může být tím klíčovým hráčem 

nebo zda jsou její legální možnosti spíše fasádní, a tudíž její reálný vliv víceméně 

marginální. 

Za tím účelem bude mít má práce 2 základní cíle. Prvním z nich bude zmapovat právní úpravu, 

jež dává veřejnosti prostor, příležitosti a nástroje pro zapojení se do procesu územního plánování. 

Budu zkoumat nejen její aktuální stav, ale i vývoj, kterým prošla od přijetí současného 

stavebního zákona. Druhým cílem bude zpracování judikatury, která má v otázkách 

participace veřejnosti na územně plánovacím procesu významné postavení. Neboť jsou to právě 

soudy, jež jsou ze své funkce odpovědné za zpřesňování a interpretaci legálně ukotvených 

možností účastenství veřejnosti na územním plánování, a to nejen v duchu jejich smyslu a účelu, 

ale i v kontextu s ostatními relevantními normami českého právního řádu včetně norem práva 

ústavního a rovněž norem mezinárodněprávních (pokud je jimi Česká republika vázána), 

přičemž tím tak stanovují veřejnosti reálný rozsah těchto možností.  

Z toho důvodu bude nejprve nutné definovat stěžejní pojmy, jimiž jsou „veřejnost“ a „územní 

plánování“. Ke každému z pojmů předložím jak definici legální, bude-li k dispozici, tak i 

vymezení odbornou literaturou. U veřejnosti rovněž nastíním i problematiku 

environmentálních spolků, jakožto jednoho ze zástupců veřejnosti a jednoho z hlavních aktérů 

územního plánování. Této problematice se ostatně se budu dozajista věnovat v průběhu celé mé 

práce. Také bude třeba přiblížit samostatnou činnost územního plánování, neboli popsat jeho 

význam a specifikovat jeho cíle a úkoly. 

 
1 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str. XIII. 
2 Usnesení ÚS ze dne 5.1.2012, sp. zn. II. ÚS 482/10. 
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V druhé kapitole se budu zabývat základní charakteristikou jednotlivých územně 

plánovacích nástrojů a vzájemnými vztahy mezi nimi. Začnu základní kategorizací na 

nástroje koncepční a realizační, přičemž následně přistoupím ke specifikaci již konkrétních 

nástrojů. U každého z nástrojů se budu snažit vystihnout primárně jeho funkci, obsah a 

nejzásadnější atributy. Smyslem této kapitoly bude základním způsobem popsat jednotlivé 

nástroje pro účely dalších dvou kapitol, ve kterých dojde na analýzu konkrétních možností a 

prostředků veřejnosti k zapojení se do územního plánování, a to právě ve vztahu k jednotlivým 

nástrojům. 

Ve třetí kapitole budu tedy detailně rozebírat možnosti participace veřejnosti na územním 

plánování, a to ve vztahu ke konkrétním koncepčním nástrojům, kterými jsou politika 

územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní a regulační plán. Budu tak podrobně 

popisovat a analyzovat právem svěřené prostředky a možnosti, kterými veřejnost disponuje při 

pořizování a přezkumu těchto nástrojů. Jak již bylo uvedeno výše, nebudu se pouze omezovat 

na strohý a izolovaný popis příslušných zákonných ustanovení, nýbrž se rovněž zaměřím na 

zevrubný průzkum a popis relevantních judikaturních závěrů.  

Stejným způsobem jako ve třetí kapitole budu postupovat i v kapitole čtvrté, avšak ve vztahu 

k nástrojům realizačním, tudíž územním rozhodnutím a územním opatřením. 

V závěru práce provedu celkové shrnutí získaných poznatků a pokusím se dojít k vytyčenému 

smyslu této práce, čili ke zjištění, jaké skutečné postavení dávají právní předpisy veřejnosti 

v oblasti územního plánování. 
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1 Veřejnost a územní plánování – základní vymezení 

1.1 Obecně k pojmu „veřejnost“ 

Rozsáhlé obecné vymezení pojmu „veřejnost“ lze nalézt v právnickém slovníku Black´s Law 

Dictionary, dle něhož je veřejnost definována jako „celá politicky organizovaná společnost nebo 

souhrn všech státních občanů, příslušníků národa nebo obce. Obyvatelé státu, regionu či obce. 

V určitém smyslu každý a tudíž celá společnost, komunita jako celek bez ohledu na geografické 

hranice správních celků jako je město, obec nebo region. Lid. V jiném slova smyslu toto slovo 

neznamená veškerý lid, ani jeho většinu, ani většinu místních lidí, ale tolik z nich, kolik jich 

splňuje předpoklady rozlišení od nevýznamného počtu. (…)“3 

Jak je patrné z výše uvedené definice, veřejnost je velmi širokým a poměrně těžko 

definovatelným pojmem.4 Dle doc. JUDr. Ilony Jančářové, Ph.D. možná i proto je některými 

právními předpisy tento pojem používán, aniž by ho blíže vymezovaly (např. zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).5 Důvodem, proč je obtížné veřejnost 

přesně definovat, je její určitá variabilita, neboť v různých oblastech může mít různá složení a 

nabývat tak mnoha rozdílných forem.6 Je proto nezbytné si veřejnost vymezovat vždy ve vztahu 

ke konkrétní oblasti.7  

Za základní východiskem, které vyplývá i z výše uvedené definice, je, že veřejnost tvoří 

protiklad státu a jeho orgánů či jiných subjektů veřejné správy, které v daném případě 

vykonávají veřejnou moc.8 Avšak bližší vymezení spočívající v tom, zda se veřejností budou 

rozumět pouze fyzické osoby, nebo fyzické i právnické osoby, nebo i jejich sdružení, ať už 

 
3 PRŮCHA, P. Základy správního práva a veřejné správy – obecná část. 2. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 
1994. ISBN 80-210-0886-5. str. 103-121, In: JANČÁŘOVÁ, I. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. 
vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. ISBN 80-210-2947-1. str. 24, přeloženo z Black´s Law Dictionary, 
Ed.H.C. Black, M.A., St. Paul, Minn. West Publishing Co., 1991, s. 854. 
4 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-498-1. 
str. 234.  
5 JANČÁŘOVÁ, I. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. 
ISBN 80-210-2947-1. str. 18. 
6 Tamtéž. 
7 K rozdílnému pojetí veřejnosti s ohledem na vztah k různým oblastem viz např. rozsudek NS ze dne 30.9.2004, 
č.j. 4 TZ 124/2004, který se zabývá rozdílem mezi pojmem veřejnosti v oblasti autorskoprávní a pojmem veřejnosti 
v oblasti práva veřejného. 
8 K problematice subjektů veřejné správy viz např. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo Obecná část. 9. vydání. 
Praha: C.H.Beck,2016. ISBN 978-80-7400-624-1. str.  65-76. 
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s právní osobností či bez ní, nebo i jiná formální či neformální uskupení a entity bez právní 

osobnosti,9 už bude záležet na konkrétní oblasti a specifikaci veřejnosti ve vztahu k ní. 

1.2 Definování veřejnosti ve vztahu k územnímu plánování 

Ve vztahu k územnímu plánování je veřejnost považována za jeden z jeho subjektů.10 Oproti 

jiným subjektům, jejichž účelem je výkon určitých kompetencích, jejichž prostřednictvím 

realizují určité právní a politické povinnosti, je účelem veřejnosti výkon jejich individuálních 

práv a povinností, obhajoba soukromých nebo obecných zájmů11 a vnější kontrola výkonu 

veřejné správy.12 

Jak již bylo výše zmíněno, StZ veřejnost nijak blíže nedefinuje, i když tento pojmem relativně 

často užívá.13 Není proto vůbec jednoduché veřejnost ve vztahu k územnímu plánování zcela 

přesně kvalifikovat.  

Nicméně určitá vodítka StZ dává v ustanoveních, ve kterých určuje oprávnění veřejnosti. Jde 

např. o ustanovení §37 a §52, v nichž StZ zákon uvádí, kdo je oprávněn k podání připomínek, 

přičemž k této činnosti opravňuje „kohokoli“, resp. „každého“.14 Stejně tak veřejného projednání 

územně plánovacích konceptů se může účastnit „kdokoli“.15 Lze proto usuzovat, že StZ chápe 

veřejnost se ve vztahu k územnímu plánování velice široce.16  

U veřejnosti jako subjektu územního plánování je ovšem nutné rozlišovat, kdy vystupuje ve své 

„prosté“ formě (tudíž, kdy je oprávněn k určitému jednání kdokoli – např. při podání 

připomínek) a kdy vystupuje ve formě „kvalifikované“, resp. kdy jsou k určitému jednání 

oprávněny pouze vybrané osoby. Tak je tomu např. u tzv. zástupce veřejnosti, který je oprávněn 

 
9 JANČÁŘOVÁ, I. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. 
ISBN 80-210-2947-1. str. 18, srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007. ISBN 978-80-7179-498-1. str. 234-235. 
10 Dalšími subjekty jsou orgány územního plánování, jako jsou např. obecní a krajské úřady, a dotčené orgány, 
jejichž úkolem je za účelem ochrany dílčích veřejných zájmů vydávat závazné podklady ve formě stanovisek – 
k tomu blíže viz např. PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8. str. 36-39. 
11 JANČÁŘOVÁ, I. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. 
ISBN 80-210-2947-1. str. 13 a 18. 
12 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 
978-80-210-7750-8. str. 39. 
13 Viz např. §20, §23, §34 StZ. 
14 Viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §37 odst. 3 a §52 odst. 3. 
15 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu 
zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 89. 
16 K veřejnosti jako subjektu územního plánování rovněž viz PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. 
Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-210-7750-8. str. 39. 
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za veřejnost podávat námitky proti zásadám územního rozvoje nebo u dotčených vlastníků 

nemovitostí, kteří jsou oprávněni k podání námitek proti územnímu plánu či v případě účastníků 

územního řízení, kteří oproti širší veřejnosti disponují určitými procesními právy a povinnostmi. 

1.2.1 Veřejnost dle zákona o posuzování vlivů na ŽP a Aarhuské úmluvy 

K vymezení pojmu „veřejnost“ ve vztahu k územnímu plánování by mohly pomoci i legální 

definice veřejnosti, jež lze nalézt v právních úpravách souvisejících s činností územního 

plánování.  

Jedná se o zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v němž je za veřejnost 

považována jedna nebo více osob.17 Pod veřejnost tak lze zařadit jakoukoli osobu nebo dvě a 

více osob, ať už fyzických nebo právnických, či jejich formalizovaná i neformalizovaná 

seskupení.18 Což odpovídá i pojetí veřejnosti dle směrnice SEA a směrnice EIA,19 které právě 

ZPVŽP do českého právního řádu transponuje.20  

Z mezinárodních pramenů nelze neuvést Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská 

úmluva), která rozumí veřejností „jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a – 

v souladu s vnitrostátní legislativou nebo praxí – jejich sdružení, organizace nebo skupiny“.21 22 

Oba výše zmíněné právní prameny rozlišují mezi „běžnou“ veřejností a tzv. „dotčenou 

veřejností“.23 Dotčenou veřejnost lze na rozdíl od „prosté“ veřejnosti chápat jako určitou 

kvalifikovanou osobu či vícero osob, které mohou být na svých právech, zájmech nebo 

 
17 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §3 písm. h). 
18 BAHÝLOVÁ, L., KOCOUREK, T., VOMÁČKA, V. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015. str. 10-21. [online]. [cit. 11. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggm. 
19 Směrnice 2011/92/EU – o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí a 
směrnice 2011/42/ES – o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 
20 Směrnice 2011/92/EU – o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. čl. 1 
bod 2 písm. e) a směrnice 2011/42/ES – o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. čl. 2 
písm. d). 
21 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí ze dne 25.6.1998, zveřejněná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 124/2004 Sb.m.s. čl. 2 
odst. 4. 
22 Jak bude prokázáno dále v mé práci, Aarhuská úmluva přestavuje naprosto stěžejní dokument pro míru účasti 
veřejnosti na územním plánování, který má zcela zásadní vliv na současnou podobu české územně plánovací 
legislativy i judikatury. 
23 Srov. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §3 písm. i) a Úmluvu o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ze 
dne 25.6.1998, zveřejněnou ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 124/2004 Sb.m.s. čl. 2 odst. 5. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggm
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povinnostech environmentálním rozhodováním ovlivněny/dotčeny.24 Tyto osoby pak mají ve 

vztahu k územnímu plánování určité privilegované postavení, které jim zaručuje specifická 

oprávnění (např. právo podávat námitky, o nichž musí příslušný orgán rozhodnout, iniciovat 

soudní přezkum atd.).25 Postavení dotčené veřejnosti je přiznáno i ekologickým spolkům.26 27 

1.3 Otázka postavení environmentálních spolků 

S ohledem na výše uvedené vymezení veřejnosti lze bezpochyby za jejího zástupce považovat i 

ekologické spolky. I přes to si tato zájmová sdružení musela a stále ještě musejí svoje postavení 

a práva často složitě a zdlouhavě vydobývat. 

Jako příklad lze uvést dlouhodobě zastávaný názor Ústavního soudu, dle něhož se 

environmentální spolky nemohly ze své podstaty domáhat práva na ochranu životního prostředí 

a toto právo náleželo výlučně fyzickým osobám jakožto biologickým organismům.28 Což se 

následně projevovalo především v odepírání práva na informace o životním prostředí a přístupu 

k soudní ochraně v souvislosti s ochranou životního prostředí – spolky neměly aktivní 

legitimaci k podání návrhu na soudní přezkum územně plánovacích koncepcí a měly 

omezené oprávnění k iniciaci soudního přezkumu rozhodnutí o územních záměrech.29  

Až relativně nedávno došlo k zásadnímu obratu, který 16 let trvající judikaturní postoj „rozbil“. 

ÚS ve svém rozhodnutí z konce května 2014 uvedl, že, i s ohledem na mezinárodní závazky 

České republiky, „fyzické osoby, pokud se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem 

podle stanov je ochrana přírody a krajiny, mohou své právo na příznivé životní prostředí, 

 
24 Tamtéž. 
25 Viz dále kapitola 3 a 4. 
26 Poprvé tak učinila Aarhuská úmluva a bylo to považováno za zcela bezprecedentní počin – UNECE Aarhus 
Convention Secretariat. THE ROLE OF THE AARHUS CONVENTION IN PROMOTING GOOD GOVERNANCE AND 
HUMAN RIGHTSTR. 2012. str. 1. [online]. [cit. 11. 08. 2019]. Dostupné z:  https://www.ohchr.org/Documents/Iss
ues/Development/GoodGovernance/Corruption/ECONOMIC_COMMISSION_FOR_EUROPE.pdf,srov.MÜLLEROVÁ 
H., HUMLÍČKOVÁ P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. ISBN 
978-80-87439-16-6. str. 15. 
27 Nutno dodat, že všechny výše uvedené právní prameny definují veřejnost a upravují její práva a povinnosti 
v souvislosti s ochranou životního prostředí. Nicméně provázanost územního plánování a environmentální ochrany 
je zcela nepochybná, neboť jakákoli koncepce či záměr, kterými se zasahuje do podoby území a krajiny a které 
obligatorně prochází legislativně upraveným procesem, se musí zákonitě, ať už s menší či větší intenzitou, dotýkat 
a zasahovat i do životního prostředí. Z toho důvodu i legislativní úprava územního plánování a judikatura ve vztahu 
k participaci veřejnosti reflektují, ať už více či méně úspěšně, standardy a požadavky Aarhuské úmluvy a dalších 
environmentálních předpisů, což ostatně potvrdí i text této práce. 
28 Nález ÚS ze dne 6.1.1998, sp. zn. I ÚS 282/97. 
29 Žalobu proti územnímu rozhodnutí, jež se vztahovalo k územnímu záměru, mohly spolky podat pouze za 
podmínky, že se účastnily správního řízení a že došlo ke zkrácení jejich procesních práv – blíže viz kapitola 4. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/GoodGovernance/Corruption/ECONOMIC_COMMISSION_FOR_EUROPE.pdf,srov
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/GoodGovernance/Corruption/ECONOMIC_COMMISSION_FOR_EUROPE.pdf,srov
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zakotvené v čl. 35 LPS, realizovat i prostřednictvím tohoto spolku“.30 ÚS v tomto konkrétním 

případě uzavřel, že nevidí opodstatnění, proč by ekologickým spolkům za splnění určitých 

podmínek neměla být přiznána aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení územně 

plánovací koncepce ve formě opatření obecné povahy dle §101a an. SŘS.31 Nicméně je 

zřejmé, že závěr ÚS má širší dosah a i tendenci vést v podstatě k zrovnoprávnění „reálně 

dotčených osob“ a spolků v otázkách participace na ochraně životního prostředí a s tím 

souvisejícího zapojení do územního plánování.32  

1.4 Pojem a význam územního plánování 

Pod pojmem územní plánování se rozumí jedna z nejvýznamnějších činností veřejné 

správy.33 Základ legislativní úpravy obsahuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon).34 I přes její poměrně podrobné a rozsáhlé provedení, legální 

definici územního plánování tato úprava postrádá. Namísto toho definuje územní plánování 

nepřímo, a to prostřednictvím jeho cílů a úkolů.  

Přímé pojmové vymezení tak zůstává na odborné literatuře a jiných pramenech práva 

gnozeologické povahy. Například prof. JUDr. Karel Marek, CSc. a prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. 

definují územní plánování jako „souhrn opatření směřujících k vytváření předpokladů pro 

udržitelný rozvoj území, s ohledem na možnosti a meze nakládání s územím a jeho účelného 

využívání, a v tomto smyslu potom směřující k cílené regulaci takového nakládání a využívání.“35 

Jinou definici lze nalézt v publikaci Ing. Arch. Martina Tunky, CSc., dle něhož je územní 

plánování „trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních 

úřadů, zaměřená na naplňování cílů a úkolů územního plánování, za použití jeho základních 

nástrojů(…)“.36 Jako „státem, kraji a obcemi organizovaná činnost, která slouží k vytváření 

komplexních předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území“  je definováno územní 

 
30 Nález ÚS ze dne 30.5.2014, sp. zn. I. ÚS 59/14. 
31 Tento postoj následně převzal i NSS, který ho stačil od té doby i rozvinout – blíže k zapojení spolků do územního 
plánování viz kapitoly 3 a 4. 
32 Správní soudy stěžejní závěr ÚS používají jako podklad pro další přiznávání práv spolkům - např. rozsudek NSS 
ze dne 15.7.2015, č.j. 2 As 30/2015—38, jež přiznává spolkům právo napadat rozhodnutí o územních záměrech 
z důvodu zásahu do jejich hmotněprávní sféry.  
33 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str. XIII. 
34 Konkr. část třetí, §18-§102. 
35 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku. 
1. vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-79-3. str. 32. 
36 TUNKA, M. Obsah územně plánovací dokumentace. 1. vydání. Praha: Arch,2002. ISBN 80-86165-34-5. str. 139. 
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plánování v učebnici prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc. a kolektivu autorů.37 Jak je vidět, 

jednotlivá vymezení se mohou poměrně lišit. Což, vzhledem k faktu, že územní plánování je 

obsáhlý soubor poměrně různorodých činností, je zcela pochopitelné.38 Najít tak definici, která 

by vyčerpávajícím způsobem vymezila tento pojem, není vůbec jednoduché. 

K významu územního plánování říká důvodová zpráva ke StZ následující: „Tradice územního 

plánování a jeho právní úprava vychází ze zkušenosti, že změny prováděné v uspořádání území 

a na jednotlivých pozemcích mají vždy vliv na širší okolí, jeho kvalitu mohou významně ovlivnit 

a jsou i na ní závislé. Územní plánování je výrazem potřeby společnosti z těchto důvodů 

usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránit při tom veřejné zájmy…Územní 

plánování, které je nezastupitelné v koordinaci záměrů a zájmů v prostoru i čase (komplexnost 

a kontinuita této činnosti), poskytuje veřejné správě jedinečný nástroj k vytváření předpokladů 

podmínek území pro udržitelný rozvoj území.“39  

Územní plánování je činností komplexní, plánovitou, dlouhodobou a kontinuální s 

dalekosáhlými účinky. Jeho výsledkem jsou zásadní a často těžko napravitelné změny území, 

a proto je třeba klást důraz na jeho pečlivé provádění a důkladné promýšlení jeho důsledků.40 

Komplexnost územního plánování lze spatřovat v tom, že se jedná o rozsáhlý soubor činností, 

které zasahují nejen do územní podoby krajiny, ale i do zájmů mnoha subjektů, které jsou 

často protichůdné. 41 Jde tak i o činnost kompromisní, která zohledňuje široké spektrum 

rozličných zájmů a jejím úkolem je po vyhodnocení těchto zájmů najít optimální využití daného 

území. K potřebě a významu kontinuity územně plánovací činnosti se vyjádřil v jednom ze 

svých rozsudků Krajský soud v Hradci Králové, v němž řekl, že: „Je-li úkolem územního 

plánování vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

jeho podmínek, pak z principu věci jde o činnost plynulou a kontinuální ve vztahu k dosavadnímu 

funkčnímu určení území, nikoliv o skokové změny v něm. Vývoj území z hlediska urbanistického 

lze tak bez nadsázky přirovnat k vývoji lidského života (ostatně ten se odbývá v urbanizovaném 

 
37 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck. 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. 
str.204. 
38 SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vydání. Praha: Leges, 
2014. ISBN 978-80-87576-48-9. str. 196. 
39 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Obecná část. bod 2. 
[online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?docume
ntId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0. 
40 WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol. Regionální rozvoj (východiska regionálního 
rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). 1.vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. ISBN 978-
80-7201-699-0. str. 78. 
41 SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vydání. Praha: Leges, 
2014. ISBN 978-80-87576-48-9. str. 196. 

https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
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prostředí), v jehož průběhu taky např. nikdo z dvacetiletých neuvažuje o tom, že by se mu měl 

najednou diametrálně změnit, že zemře. Krom toho je územní plán veřejným příslibem daným 

politickou reprezentací obce veřejnosti a nelze jej proto měnit jen tak podle toho, kdo je „na 

radnici“, neboť ta s ním vždy spojuje své dlouhodobé záměry a svá legitimní očekávání. Zásadní 

změny v účelovém určení ploch v území, které přetrhávají jejich dosavadní vývoj, jsou proto 

možné jen zcela výjimečně, a to v případech, vyskytnou-li se znenadání objektivní skutečnosti, 

mající fatální vliv na dosavadní příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj či soudržnost 

společenství obyvatel území. Takové změny musí být v územním plánu náležitým způsobem 

odůvodněny, jinak je územní plán nepřezkoumatelný.“42 

1.5 Cíle a úkoly územního plánování 

„Cíle územního plánování je třeba považovat za základní principy celé právní úpravy územního 

plánování, které mají podobu obecných i konkrétních požadavků na vytváření územně plánovací 

dokumentace. Jejich porušení může znamenat zásadní ohrožení veřejných zájmů, jejichž ochranu 

prezentují.“43 

Základním cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj. Ten dle StZ spočívá „ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území“.44 Udržitelný 

rozvoj území tak stojí na třech pilířích – ekologickém, ekonomickém a sociálním.45 Ekologický 

(environmentální) pilíř představuje zájem společnosti na udržení krajiny a jejího životního 

prostředí jako podstatné složky prostředí života obyvatel.46 Ekonomický pilíř bývá spojován 

s územním rozvojem, ekonomickým zhodnocením území a výstavbou.47 Představuje tak snahu 

společnosti směřující k dosažení trvalého hospodářského rozvoje. V případě sociálního pilíře se 

 
42 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.5.2013, č.j. 30 A 1/2013-120. [online]. [cit. 08. 06. 
2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgnpw443tl42d
onbs. 
43 Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, č.j.1 Ao 2/2010-185. 
44 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §18 odst. 1. 
45 MAIER, K., ČTYROKÝ, J., VOREL, J., FRANKE, D. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vydání. Praha: ABF – 
nakladatelství ARCH, 2008. ISBN 978-80-86905-47-1. str. 7. 
46 PEKÁREK, M., et. al. Právo životního prostředí. 1. díl. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 
ISBN 978-80-210-4926-0. str. 198. 
47 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 77-84. [online]. [cit. 15. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgnpw443tl42donbs
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgnpw443tl42donbs
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
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jedná o kohezi (soudržnost) mezi jednotlivými skupinami obyvatel a snahu o zkvalitnění jejich 

životní úrovně.48  

Úkolem politické reprezentace při územním plánování je pak dosažení vyváženého vztahu mezi 

jednotlivými pilíři představujícími rozmanité a často protichůdné zájmy. Typickým příkladem 

je kolize environmentálních cílů s cíli socio-ekonomickými. Ty se dostávají do konfliktu při 

naplňování potřeb moderní společnosti, která ke svému fungování a rozvoji potřebuje dopravní 

a technickou infrastrukturu, energii z přírodních zdrojů získávaných těžbou, obytné a 

průmyslové plochy, což sebou přirozeně přináší zátěž pro krajinu a její ŽP. Cílem územního 

plánování je tak optimální využití daného území, které zajistí rozvoj společnosti a zároveň 

nebude zasahovat do ŽP způsobem, který by měl negativní důsledky pro život pro budoucích 

generací. 49 50 

Územní plánování je soustavnou a komplexní činností, která zajišťuje předpoklady pro 

udržitelný rozvoj tím, že řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.51 Cílem je tak 

koordinace veřejných a soukromých zájmů, k jejichž konfliktu pří využívání území přirozeně 

dochází. Jak řekl ÚS „při územním plánování jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků, 

respektive všech zainteresovaných subjektů, s přihlédnutím k veřejnému zájmu, kterým je 

v nejširším slova smyslu zájem na harmonickém využití území“.52 V případě veřejného zájmu 

územní plánování „chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.“53 54   

 
48 Tamtéž. 
49 MAIER, K., ČTYROKÝ, J., VOREL, J., FRANKE, D. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vydání. Praha: ABF – 
nakladatelství ARCH, 2008. ISBN 978-80-86905-47-1. str. 8. 
50 Problematika trvale udržitelného rozvoje není pochopitelně záležitostí pouze národní. Vzájemný vztah člověka 
a krajiny je globálním tématem řešeným na všech politických úrovních, včetně těch nejvyšších – viz např.  tzv. 17 
cílů udržitelného rozvoje představujících patnáctiletý program OSN přijatý summitem OSN dne 25.9.2015 v New 
Yorku, jehož úkolem je jak snaha o zvýšení životní úrovně lidstva, tak podpora a zvýšení úsilí v ochraně životního 
prostředí. Blíže viz Implementace agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice. 
Ministerstvo životního prostředí. [online]. [cit. 15. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0D
C7/cz/agenda_2030/$FILE/OUR_ImplementaceAgendy2030_20190121.pdf. 
51 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §18 odst. 1. 
52 Usnesení ÚS ze dne 5.1.2012, sp. zn. II. ÚS 482/10.  
53 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §18 odst. 4. 
54 Obecně se k pojmu veřejný zájem vyjádřil ÚS např. ve svém rozhodnutí ze dne 28.3.1996, kde rozlišoval mezi 
kolektivním a veřejným zájmem, přičemž řekl, že „…ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem 
společnosti na zachování neoprávněné stavby. V této souvislosti je možno dovodit, že pojem "veřejný zájem" je 
třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem – viz nález ÚS 
ze dne 28.3.1996, sp. zn. I. ÚS 198/95. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/agenda_2030/$FILE/OUR_ImplementaceAgendy2030_20190121.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/agenda_2030/$FILE/OUR_ImplementaceAgendy2030_20190121.pdf
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Územní plánování má rovněž za cíl ochranu krajiny jako podstatné složky prostředí života 

obyvatel a jejich totožnosti.55 Za tím účelem je třeba řádně vymezovat zastavěná území 

určená pro výstavbu a zajišťovat ochranu nezastaveným územím, na kterých lze umísťovat 

pouze takové stavby, zařízení a jiná opatření, která jsou vymezena StZ.56 

Úkoly územního plánování se rozumí konkrétní jmenovité postupy sloužící k dosahování 

stanovených cílů.57 Jejich demonstrativní výčet58 je obsažen v §19 StZ. Úkolem územního 

plánování tak např. je: 

• zjišťovat a posuzovat stav území, 

• vytvářet koncepce rozvoje území, 

• určovat nezbytné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy, 

• stanovovat požadavky na využívání a prostorové uspořádání území, 

• prověřovat a posuzovat potřebu změn v území. 

K naplňování jednotlivých úkolů slouží orgánům územního plánování a stavebním úřadům 

nástroje územního plánování. Nástroji územního plánování rozumí StZ územně plánovací 

podklady, politiku územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci (zásady územního 

rozvoje, územní a regulační plán), územní rozhodnutí a územní opatření.  

Jako specifický úkol stanovuje StZ posouzení vlivů PÚR, ZÚR a v případech stanovených 

zákonem i ÚP na udržitelný rozvoj území. Jedná se tak o posuzování vlivu těchto nástrojů na 

ŽP, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. 

  

 
55 Tamtéž. 
56 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §18 odst. 5. 
57 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku. 
1. vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-79-3. str. 34. 
58 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-
9. str. 85- 92. [online]. [cit. 15. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?do
cumentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
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2 Nástroje územního plánování 

K naplňování cílů a úkolů územního plánování jsou orgánům územního plánování svěřeny dva 

základní druhy nástrojů – koncepční a realizační.59 

Mezi koncepční nástroje patří: 

• územně plánovací podklady 

- územně analytické podklady, 

- územní studie, 

• politika územního rozvoje, 

• územně plánovací dokumentace 

- zásady územního rozvoje, 

- územní plán, 

- regulační plán. 

Mezi realizační nástroje patří: 

• regulační plán (nahrazuje-li územní rozhodnutí), 

• územní rozhodnutí (resp. územní souhlas), 

• územní opatření.60 

Vzhledem k časové i věcné návaznosti koncepčních a realizačních nástrojů a jejich vzájemné 

podmíněnosti bývají označovány jako jednotlivé fáze územně plánovacího procesu (např. 

územní rozhodnutí nelze vydat, pokud by územní záměr, jež je předmětem územního rozhodnutí, 

odporoval podmínkám územního plánu).61 

Základní rozdíly mezi koncepčními a realizačními nástroji spočívají v jejich účelu a právní 

povaze. Blíže se jednotlivým rozdílům budu věnovat v následujících kapitolách. 

2.1 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady řadíme mezi koncepční nástroje územního plánování. Svou 

povahou jsou nejobecnějšími nástroji územního plánování,62 které slouží jako podklad pro 

 
59 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck. 2010. ISBN 978-80-7400-338-7. 
str. 206. 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž. 
62 Usnesení NSS ze dne 18.11.2009, č.j. 9 Ao 3/2009-59. 
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pořizování a aktualizaci ostatních nástrojů. Jejich úkolem je soustavná a pravidelná analýza, 

vyhodnocování stavu a vývoje území a ověřování možností a podmínek změn v území.63  

Platná právní úprava vymezuje dva druhy územně plánovacích podkladů: 

• územně analytické podklady, 

• územní studie. 

2.1.1 Územně analytické podklady 

ÚAP tvoří soubor informací o stavu a vývoji území a jeho hodnot. ÚAP rovněž obsahují 

limity využití území, 64 záměry na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje 

území, kterým se rozumí „zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení 

problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci“. 65  

Za pořízení ÚAP jsou zodpovědné příslušné orgány územního plánování. Pořizování ÚAP je 

obligatorní činností příslušných orgánů územního plánování se zákonem stanovenou povinností 

průběžné aktualizace, a to nejméně jednou za 4 roky.66 Podrobnosti obsahu ÚAP stanovuje 

prováděcí vyhláška.67 

2.1.2 Územní studie 

Územní studie je odborná zpráva, která navrhuje, prověřuje a posuzuje možná budoucí řešení 

využití území.68 Jedná se o detailní prověření konkrétního řešení využití území a stanovení jeho 

možných variant. Územní studií je možné prověřovat a posuzovat jakékoli změny v území. Lze 

ji tak například využít pro pověření a posouzení: 

 
63 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku. 
1. vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-79-3. str. 46. 
64 Limity využití území neboli omezení územních změn z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývají ze tří zdrojů. 
Prvním zdrojem jsou přímo právní předpisy (např. nařízení vlády o vzniku chráněné krajinné oblasti). Druhým 
zdrojem se rozumí omezení stanovená na základě zvláštních právních předpisů (např. rozhodnutí o vyhlášení 
památného stromu, územní rozhodnutí). Třetí zdroj limitů vyplývá přímo z vlastností území (např. nestabilita 
půdního podloží) - viz MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 
978- 80- 7400- 558- 9. str. 114- 117. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/do
cument- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 
65 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §26. 
66 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §28. 
67 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti. 
68 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §30 odst. 1. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
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• umístění dopravní nebo technické infrastruktury, 

• umístění obnovitelných zdrojů energie v krajině, 

• umístění občanské vybavenosti.69 

Územní studie není oproti ÚAP povinně pořizovaným nástrojem.70 Pořizuje se ad hoc dle 

aktuální potřeby, a to z vlastního či jiného podnětu nebo pokud tak ukládá územně plánovací 

dokumentace (obligatorní pořízení s nutností respektování podmínek stanovených v ÚPD).71 

Územní studie může být zpracována pouze tzv. autorizovanou osobou.72 

Přestože územní studie není právně závazná, jedná se o neopominutelný podklad pro 

pořizování a aktualizace ÚPD a pro rozhodování v území.73 Pokud se např. územní rozhodnutí 

odchyluje od závěrů územní studie, je nutné, aby příslušné orgány tento rozpor řádně odůvodnily 

a jejich řešení bylo vhodnější nebo alespoň rovnocenné s řešením uvedeným v územní studii.74 

Aby se mohla územní studie stát územně analytickým podkladem, musí dojít k jejímu schválení 

pořizovatelem a k jejímu vložení do evidence územně plánovací dokumentace. 

Pořizování územní studie bylo svěřeno stejným orgánům jako v případě pořizování územně 

analytické dokumentace. Pravidelné prověřování aktuálnosti územní studie je stanoveno 

minimálně jednou za 8 let od chvíle, kdy je vložena do evidence ÚPD.75 

2.2 Politika územního rozvoje 

„Politika územního rozvoje je celostátním územně plánovacím nástrojem, stanoví cíle a priority 

územního rozvoje v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Je základním 

a koordinačním dokumentem územního plánování.“76  

 
69 Metodika Ústavu územního rozvoje. Územní studie. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/US/US_metodika_20100727.pdf. 
70 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-
80-210-7750-8. str. 40. 
71 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §30 odst. 2. 
72 Autorizovaná osoba je fyzická osoba oprávněná dle autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb.) k výkonu 
vybraných činností ve výstavbě vyjmenovaných v §158 StZ. 
73 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 126- 131. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?do
cumentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 
74 Metodika Ústavu územního rozvoje. Územní studie. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/US/US_metodika_20100727.pdf. 
75 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §30. 
76 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-
80-210-7750-8. str. 41-42. 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/US/US_metodika_20100727.pdf
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/US/US_metodika_20100727.pdf
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PÚR byla jako nástroj územního plánování zavedena do českého právního řádu až s účinností 

současného StZ.77 Jedná se o základní územně plánovací dokument, který určuje strategii a 

základní podmínky pro naplňování úkolů a cílů územního plánování na území ČR. Konkretizuje 

zákonem obecně formulované úkoly a cíle územního plánování s ohledem na specifické a 

aktuální problémy v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech tak, aby 

bylo možné dosahovat trvale udržitelného rozvoje území.78 Za tím účelem stanovuje republikové 

priority územního plánování.79 PÚR má rovněž rozsáhlý koordinační účel. Slouží ke koordinaci 

územně plánovací činnosti krajů a obcí a ke koordinaci koncepcí, politik a strategií týkající se 

územních změn republikového významu schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními 

správními úřady. Koordinuje i záměry změn v území republikového nebo nadkrajského významu 

pro dopravní a technickou infrastrukturu či jiné nástroje veřejné správy ovlivňující územní 

rozvoj (např. program rozvoje územního obvodu kraje).80 

PÚR má zákonem stanovený obsah. Obsahovými náležitostmi PÚR jsou: 

− republikové priority, 

− vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, 

− vymezení oblastí se specifickými hodnotami a specifickými problémy, 

− vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury, 

− kritéria a podmínky pro možné alternativy změn ve vymezených plochách a koridorech, 

− další úkoly odpovídající účelu PÚR. 81 

Součástí je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na ŽP. 

Ze StZ vyplývá určité hierarchické uspořádání mezi jednotlivými nástroji územního 

plánování.82 PÚR jako hierarchicky nejvýše postavený nástroj s celorepublikovým dosahem, 

který určuje základní státní strategii, cíle a priority při využívání území státu, je závazná jak pro 

koncepční nástroje s lokální působností, tak pro územní rozhodování. Kraje tak nesmí při tvorbě 

 
77 První PÚR byla schválena vládou 20.7.2009. V současné době je účinná ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou 
dne 15.8.2015. Kompletní znění aktualizované verze PÚR je k dispozici na stránkách Ústavu územního rozvoje. 
[online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z:  http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-
uzemniho-rozvoje-aktualizace-1-2015/APUR-konecny-text-05062015.pdf. 
78 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §31 odst. 1. 
79 Republikové priority jsou vyjmenovány v kapitole č. 2.2 PÚR ve znění Aktualizace č. 1. 
80  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §31 odst. 2, srov. PÚR ve znění Aktualizace č. 1
 Kapitola č. 1.1. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-
stavebni-rad/politika-uzemniho-rozvoje-aktualizace-1-2015/APUR-konecny-text-05062015.pdf. 
81 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §32. 
82 K hierarchii mezi jednotlivými nástroji a k její důležitosti se vyjadřoval i NSS, např. v rozsudku ze dne 18.1.2011,  
č.j. 1 Ao 2/2010-185, bod 125. 

http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-uzemniho-rozvoje-aktualizace-1-2015/APUR-konecny-text-05062015.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-uzemniho-rozvoje-aktualizace-1-2015/APUR-konecny-text-05062015.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-uzemniho-rozvoje-aktualizace-1-2015/APUR-konecny-text-05062015.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-uzemniho-rozvoje-aktualizace-1-2015/APUR-konecny-text-05062015.pdf
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ZÚR postupovat v rozporu s obsahem PÚR. Totéž platí pro obce a jejich územní a regulační 

plány. V případě nesouladu lokálních koncepčních nástrojů územního plánování s PÚR nelze 

dle rozporné části územně plánovací dokumentace rozhodovat, dokud není nesoulad odstraněn.83 

Pořizování návrhu PÚR má na starost Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními 

ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji. Specifickou roli má při pořizování 

Ministerstvo životního prostředí, které stanovuje své požadavky na vyhodnocení vlivů na ŽP. 

Vzhledem k mezinárodním přesahům PÚR a jejím možným vlivům na území sousedních států, 

nabízí MMR ve spolupráci Ministerstvem zahraničí a MŽP dotčeným státům možnost 

konzultací.84 MMR rovněž zveřejní návrh PÚR včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území způsobem umožňujícím dálkový přístup a dá tak možnost k vyjádření pro obce a 

veřejnost.85  

PÚR je schvalována vládou ve formě usnesení. Následně je zveřejněna ve Sbírce zákonů jako 

sdělení MMR.86 MMR povinně zpracovává každé 4 roky zprávu o uplatňování PÚR. Ta je 

následně předkládána vládě, která na jejím základě může rozhodnout o aktualizaci PÚR nebo o 

vyhotovení zcela nové PÚR.87 

2.3 Územně plánovací dokumentace 

Pod územně plánovací dokumentací se rozumí hierarchicky uspořádaná a vzájemně propojená 

soustava nástrojů územního plánování s dílčí územní působností a svým obsahem navazující na 

PÚR. Její úlohou je funkční regulace využívání území. Slouží jako podkladový materiál pro 

územní a stavební rozhodování. ÚPD je tvořena těmito nástroji: 

− zásady územního rozvoje (pro území kraje), 

− územní plán (pro území obce), 

− regulační plán (pro vymezenou část obce nebo kraje).88 89 

 
83 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §54 odst. 6. 
84 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §33. 
85 Podrobněji viz kapitola 3.1. 
86 Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. §2 odst. 1 písm. f). 
87 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §35. 
88 MAREK, K., PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-   
441-7. str. 42. 
89 Někteří autoři řadí mezi územně plánovací dokumentaci i vymezení zastavěného území jako specifický nástroj 
územního plánování – viz SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. 
vydání. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-87576-48-9. str. 211. 
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Hierarchické uspořádání ÚPD se odvíjí od územního rozsahu, důležitosti obsahu a míry 

konkretizace jednotlivých nástrojů.90 

Všechny typy ÚPD jsou vydávány ve formě opatření obecné povahy, z čehož plyne možnost 

přezkumu. Případný přezkum je prováděn příslušnými orgány územního plánování a soudy.91 

2.3.1 Zásady územního rozvoje 

„Zásady územního rozvoje jsou nástrojem, kterým kraj určuje základní strategii pro rozvoj svého 

území s ohledem na podmínky udržitelného rozvoje a na hospodárné využívání…V zásadách 

územního rozvoje se stanovují v nadmístních souvislostech základní zásady rozvoje kraje jako 

celku a základní podmínky pro rozvoj jednotlivých obcí.“92 

ZÚR jsou povinným nástrojem územního plánování pořizovaným pro území celého kraje. 

Tento koncepční nástroj byl zaveden s účinností StZ. Nahradil do té doby používaný územně 

plánovací nástroj pro nadmístní koordinaci územního plánování upravovaný StZ 1976 – územní 

plán velkého územního celku.93 

Zásady územního rozvoje: 

− stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, 

− vymezují plochy a koridory nadmístního významu,94 především pro veřejně prospěšné stavby 

a veřejně prospěšná opatření a určují kritéria pro případné alternativy změn v jejich využití, 

− mohou vymezit tzv. územní rezervu,95 

− mohou řešit záležitosti týkající se rozvoje území státu, které nejsou řešeny PÚR, pokud to 

MMR z důvodů významných negativních vlivů přesahujících hranice kraje nevyloučí.96 

 
90 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon – online komentář. 3. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 3/2014. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi. 
91 K tomu blíže v kapitole 3. 
92 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zvláštní část, §36. [online]. 
[cit. 08. 06.2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f
6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0. 
93 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §9. 
94 K vymezení pojmu „nadmístního významu“ viz rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č.j. 1 Ao 1/2009-185. 
95 Pod územní rezervou rozumí StZ v §36 plochu nebo koridor, jejichž stanovené využití je třeba ještě zvlášť 
prověřit.  
96 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §35. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
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Stejně jako u PÚR je nedílnou součástí ZÚR i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, včetně 

vyhodnocení vlivů na ŽP. 

ZÚR mají 3 základní funkce. Zaprvé fungují jako prostředek implementace a konkretizace 

celostátní územně plánovací politiky. Jejich účelem je zpřesnění zákonem obecně 

formulovaných cílů a úkolů územního plánování s ohledem na specifické podmínky daného 

území kraje (charakter krajiny, hustota zalidnění apod.), a to v návaznosti na PÚR, jejíž řešení 

zpřesňují a konkretizují a s níž musí být v souladu. Zadruhé stanovují vlastní krajské územně 

plánovací priority. Zatřetí koordinují územně plánovací činnost obcí ve svém obvodu, a to 

díky hierarchickému uspořádáním ÚPD, na základě čehož musí být územně plánovací činnost 

obcí v souladu s územně plánovací činností kraje.97 

ZÚR jsou svým obsahem nejobecnějším nástrojem ÚPD, jehož obsah je nástroji nižšího stupně 

konkretizován. To odpovídá jednomu ze základních principů územního plánování, kterým je 

postupné nalézání a zpřesňování řešení.98 Jedná se o projev principu subsidiarity, kterým je 

územně plánovací činnost, ostatně jako většina činností veřejné správy, ovládána.99 Konkrétně 

je princip postupného nelézání a zpřesňování řešení vyjádřen ve StZ např. v §36 odst. 3, kde je 

řečeno, že ZÚR „nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, 

regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím“.100 Optimální územní řešení je tak hledáno 

prostřednictvím stále se, s ohledem na specifické místní podmínky, zpřesňujících koncepcí. 

Z toho důvodu mají jednotlivé nástroje přesné funkční vymezení a obsahové limity. 

 
97 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon – online komentář. 3. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 3/2014. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi. 
98„Jedním ze základních principů územního plánování je postupné nalézání a zpřesňování řešení od zjištění potřeby 
určité změny v území a stanovení jejího nadmístního významu v zásadách územního rozvoje, přes navazující 
koncepční řešení a stanovení hlavních podmínek v komplexních souvislostech v územním plánu, po stanovení 
detailních podmínek umístění, prostorového uspořádání, detailní ochranu veřejných zájmů (např. protihlukové 
ochrany, ochrany ovzduší atd.) v územním rozhodnutí nebo v regulačním plánu nahrazujícím územní rozhodnutí“ – 
viz důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 
a stavebním řádu. Zvláštní část, bod 50. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0. 
99 Princip subsidiarity spočívá v tom, že rozhodování o změnách území je ponecháno na co nejnižší úrovni veřejné 
správy, která má o dané územní problematice takové množství informací, které zajistí řádné a uspokojivé 
provádění územně plánovací politiky – viz MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., 
VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 
978-80-7380-703-0. str. 119. 
100 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §36 odst. 3. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
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2.3.2 Územní plán 

„Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny, jakož 

i koncepci veřejné infrastruktury.“101 

ÚP je základním a klíčovým územně plánovacím nástrojem obce.102 Je pořizován pro celé 

území obce, resp. vojenského újezdu nebo Hlavního města Prahy, jako ucelená koncepce 

územního rozvoje obce zohledňující specifické místní podmínky, jako jsou charakter, stav a 

možnosti území, struktura osídlení, charakter krajiny, územní vztahy se sousedními obcemi aj.103 

Po obsahové stránce má ÚP obligatorní a fakultativní část.104 Povinné obsahové náležitosti 

vymezené v § 43 odst. 1 StZ jsou: 

− základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, 

− plošné a prostorové uspořádání (urbanistická koncepce), 

− uspořádání krajiny, 

− koncepce veřejné infrastruktury, 

− vymezení zastavěného území, ploch a koridorů. 

Fakultativně lze dle §43 odst. 2 StZ v ÚP vymezit plochy a koridory, v nichž je rozhodování o 

změnách území podmíněno zpracováním územní studie či vydáním regulačního plánu. Tato 

podmínka je užívána v situacích, kdy je třeba před změnou určitého území provést důkladnější 

rozbor, který ÚP s ohledem na jeho obsahové a funkční limity nemůže sám poskytnout (např. u 

rozsáhlých zastavitelných ploch).105 106 

 
101 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. [online]. 
[cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembqh
fpw64zrguxhk6tfnvxgkx3qnrqw433wmfrwsx3en5vxk3lfnz2gcy3f. 
102 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 
978-80-210-7750-8. str. 46. 
103 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 228-242. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt. 
104 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 
978-80-210-7750-8. str. 47. 
105 K tomu blíže viz kapitola 3.5. 
106 Novela StZ č. 350/2012 Sb., rozšířila možnosti, kterými lze územní rozhodování u vytyčených ploch a koridorů 
podmínit, o tzv. dohodu o parcelaci. Tou se rozumí smlouva s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny 
navrhovaným záměrem, jejímž obsahem je mj. souhlas dotčených vlastníků s daným záměrem, bez kterého není 
možné záměr provést.106 Souhlas musí být získán od všech dotčených vlastníků a nemůže být nijak nahrazen. 
Jedinou možností, jak provést změny v území bez tohoto souhlasu, je změna územního plánu, v důsledku níž bude 
podmínka uzavření dohody z ÚP vypuštěna. Dohoda tak představuje významný nástroj ochrany dotčených 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhk6tfnvxgkx3qnrqw433wmfrwsx3en5vxk3lfnz2gcy3f
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhk6tfnvxgkx3qnrqw433wmfrwsx3en5vxk3lfnz2gcy3f
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt
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Součástí ÚP může být i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů 

na ŽP, a to v případech, kdy tak rozhodne příslušný krajský úřad nebo taková potřeba vyplyne 

ze stanoviska orgánu ochrany přírody.107 

V rámci hierarchie nástrojů územního plánování představuje ÚP „střední“ stupeň ÚPD.108 Je 

tak vázán nástroji vyššího stupně (PÚR a ZÚR) a naopak je závazný pro regulační plán a územní 

rozhodování. ÚP v souladu s PÚR a ZÚR zpřesňuje a rozvíjí obecně formulované cíle a úkoly 

při zohlednění místních podmínek. ÚP však nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 

obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. ÚP (podobně jako ZÚR) tak neslouží 

k detailní regulaci území, ale pro vytváření územních koncepcí.109 Výjimku přinesla novela StZ 

č. 225/2017 Sb., která zavedla možnost pořízení ÚP s prvky plánu regulačního.110 

I přes to, že je ÚP považován za stěžejní územně plánovací nástroj, jeho pořízení není 

povinné.111 Rozhodnutí o jeho pořízení je záležitostí spadající do samostatné působnosti obce 

a je ve výhradní kompetenci zastupitelstva. To rozhoduje o pořízení ÚP buďto z vlastního 

podnětu nebo na návrh orgánu veřejné správy, občana obce, fyzické nebo právnické osob, která 

má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, či oprávněného 

investora.112 Vydá-li obec ÚP, má povinnost nejméně jednou za 4 roky pořídit zprávu o 

uplatňování územního plánu, na jejímž základě rozhodne o případné aktualizaci.  

Jak je uvedeno výše, každý ÚP musí vymezovat zastavěné území (tzv. intravilán). V situaci, kdy 

obec nemá ÚP, může zvolit možnost pořízení a vydání tzv. vymezení zastavěného území 

 
vlastníků. Účelem dohody je vytvořit nové parcelní uspořádání pomocí dělení, scelování, výměny nebo odprodeje 
pozemků. Dohodu uzavírá s vlastníky osoba, jež chce daný záměr uskutečnit. Lhůtu k uzavření dohody StZ 
nestanovuje, protože uzavření či neuzavření dohody závisí zcela na vůli jejích stran – blíže viz MACHÁČKOVÁ, J. a 
kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. str. 228-242. [online]. 
[cit. 04. 08. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrh
bpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt#timn243. 
107 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §47 odst. 3. 
108 PEKÁREK, M., et. al. Právo životního prostředí. 1. díl. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 
2009. ISBN 978-80-210-4926-0, str. 207. 
109 Ve výjimečných situacích může vytvářet koncepce nadmístního významu – viz 43 odst. 1 StZ in fine. 
110 Stalo se tak na popud malých obcí, které požadovaly, aby z úsporných důvodů mohly svými územními plány 
stanovovat větší podrobnosti regulace – viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 350/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu. Zvláštní část, bod 76. [online]. [cit. 
15. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6
mzvgbpwi6q&rowIndex=0. 
111 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 
978-80-210-7750-8. str. 46. 
112 Slovo návrh je zde nešťastně použito, ve skutečnosti se jedná o pouhý podnět – viz POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., 
HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon – online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 3/2014. 
[online]. [cit. 15. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nn
ptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt#timn243
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt#timn243
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
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samostatným postupem dle §59 a §60 StZ.113 Není možné, aby obec pořídila, resp. nechala 

pořídit ÚP a zároveň samostatné vymezení zastavěného území.114 Možnost vymezit zastavěné 

území bez pořízení ÚP je praktická především pro malé obce, u nichž by pořízení a vydání ÚP 

bylo nadbytečné.115 Malé obce tak mají možnost pořídit potřebnou územně plánovací 

dokumentaci s daleko menší finanční, časovou a administrativní náročností.116 Vymezení 

zastavěného území vydává rada obce v přenesené působnosti.117 

2.3.3 Regulační plán 

Regulační plán je nepodrobnějším typem územně plánovací dokumentace. K jeho pořizování 

dochází v situacích, kdy je v určitých částech kraje nebo obce třeba podrobnější regulace využití 

území, než kterou můžou poskytnout ZÚR či ÚP.118 RP na rozdíl od ÚP nevymezuje plochy, 

nýbrž pracuje už s konkrétními pozemky, situovanými v těchto plochách, a řeší jejich možné 

využití společně s ochranou jejich hodnot.119  

Povinným obsahem RP je stanovení podmínek pro vymezení a využití pozemků, stanovení 

podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezení veřejně 

prospěšné stavby či opatření. Nepovinnou součástí může být vymezení územní rezervy.120  

RP má v rámci hierarchie nástrojů územního plánování zvláštní postavení. Na jednu stranu je 

nejnižším stupněm územně plánovací dokumentace, z čehož plyne i determinace jeho obsahu, 

který nemůže být v rozporu s územně plánovacími nástroji vyššího stupně. Na druhou stranu 

 
113 Pokud obec nemá ÚP a ani nerozhodne o vymezení zastavěného území samostatným postupem, je zastavěným 
územím zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí – viz zákon č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §2 odst.1 písm. d). 
114 Rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, č.j.  1 Ao 3/2008-136. 
115 MAREK, K., PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-
441-7. str. 51. 
116 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 332- 335. [online]. [cit. 16. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?d
ocumentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 
117 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 129. 
118 SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vydání. Praha: Leges, 
2014. ISBN 978-80-87576-48-9. str. 223. 
119 Obsahovým rozdílem mezi regulačním a územním plánem se zabývala i judikatura – viz např. rozhodnutí 
Krajského soudu v Praze ze dne 19.9.2016, č.j. 50 A 8/2016-26. [online]. [cit. 16. 06. 2019]. Dostupné z:  
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43tqnzw. 
120 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §61 odst. 1. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43tqnzw
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může řešit i podrobné využití plochy nadmístního významu vymezené v ZÚR a být tak vydáván 

krajem.121 V takovém případě zavazuje územní i regulační plány obcí v daném kraji.122  

Zvláštností RP je, že může nahradit územní rozhodnutí, resp. vícero územních rozhodnutí. 

V takovém případě slouží jako hromadné územní rozhodnutí a je nutné, aby obsahoval výčet 

územních rozhodnutí, která nahrazuje. Dále musí splňovat náležitosti a podmínky kladené na 

nahrazovaná územní rozhodnutí. Zakazuje se nahradit RP územní rozhodnutí pro záměr, který 

vyžaduje posouzení vlivů na ŽP.123 Platnost RP nahrazujícího územní rozhodnutí je 3 roky, 

v odůvodněných případech až 5 let.124 

RP pořizuje obecní nebo krajský úřad a je vydáván buď z vlastního nebo jiného podnětu či 

na žádost.125 Pořízení RP může být rovněž podmínkou pro povolení změn v území.126 Proces 

pořízení a vydání regulačního plánu je upraven v §62 an. StZ. 

2.4 Územní rozhodnutí  

Územní rozhodování představuje další ze stádií územně plánovacího procesu navazující na 

předcházející koncepční procedury.127 Díky své značné odlišnosti od předcházejících procesů, 

především co do účelu a procesní úpravy, má uzemní rozhodování relativně samostatné 

postavení.128 Dle doc. JUDr. Ilony Jančářové, Ph.D. a kol. se ve fázi územního rozhodování už 

nejedná o samotný proces plánování, „ale o konkretizaci záměrů v daném území směřující 

k jejich realizaci“.129 Jinak řečeno, úkolem územního rozhodování není plánovat budoucí 

optimální využití území, ale právě na základě a v souladu s již vytvořenými koncepcemi stanovit 

konkrétní podmínky, za kterých lze určitý záměr v určitém území realizovat.130 131 To potvrzuje 

 
121 Viz zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §36 odst. 2. 
122 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 
978-80-210-7750-8. str. 50. 
123 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §61 odst. 2., srov. JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo 
životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8366-0. str. 460. 
124 StZ vymezuje podmínky, za nichž RP nepozbývá platnosti ani po uplynutí zákonné lhůty – viz §72 odst. 2. 
125 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §62 – blíže viz kapitola 3.5. 
126 Viz kapitola 3.5. 
127 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck. 2010. ISBN 978-80-7400-338-
7. str.206. 
128 MAREK, K., PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-
441-7. str. 66. 
129 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 
978-80-210-8366-0. str. 472. 
130 Tamtéž. str. 473. 
131 Např. v územní plánu je uvedeno, že určitá plocha bude zastavěným územím. Úkolem ÚR je následně stanovit, 
zda a za jakých podmínek může na takové ploše konkrétní stavba (např. nákupní středisko) stát. 
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i teorie, která územní rozhodnutí zařazuje mezi realizační, a nikoliv koncepční nástroje 

územního plánování.132 Pro osoby, které chtějí na určitém území provést určitý záměr (např. 

postavit stavbu), představuje územní rozhodnutí první krok v takové realizaci.133  

StZ zná pět druhů územních rozhodnutí: 

• rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

• rozhodnutí o změně využití území, 

• rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

• rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, 

• rozhodnutí o ochranném pásmu.134 

ÚR je vydáváno v územním řízení, jehož úpravu obsahuje StZ v §84 an. Územní řízení je 

specifickým druhem správního řízení, jehož účelem je vydání správního aktu.135 Tím nemusí být 

vždy ÚR. StZ zákon obsahuje taxativní výčet záměrů, u nichž namísto ÚR postačí vydání tzv. 

územního souhlasu.136 U některých záměrů, díky jejich zanedbatelnému vlivu na území, není k 

jejich realizaci dokonce ani územní řízení vyžadováno.137 Mimo to StZ umožňuje nahradit ÚR 

veřejnoprávní smlouvou,138 jakož i regulačním plánem.139 Žádnou z alternativ ÚR nelze 

využít v případě, kdy je nezbytné posoudit vliv provedení záměru na životní prostředí (tzv. 

proces EIA). 

ÚR a jeho alternativy jsou na rozdíl od koncepčních nástrojů vydávány s časově omezenou 

platností. ÚR, s výjimkou rozhodnutí o ochranném pásmu,140 jsou platná po dobu 2 let, přičemž 

 
132 Např. PEKÁREK, M., et. al. Právo životního prostředí. 1. díl. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 
2009, ISBN 978-80-210-4926-0. str. 223-224. 
133 Tamtéž. 
134 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §77. 
135 MAREK, K., PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-
441-7. str. 67. 
136 Územní souhlas je výsledkem procedurálně jednoduššího a časově méně náročnějšího územního řízení, ke 
kterému lze přistoupit pouze v zákonem stanovených případech. Povolují se jím jednodušší územní záměry, které 
jsou realizovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, není u nich vyžadováno závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a které nemají podstatný vliv na poměry v  území a 
nevyžadují nové nároky na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Např. záměry nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení, změny staveb, menší terénní úpravy aj. – viz zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. §96. 
137 Jde např. stožáry pro vlajky do výšky 8 m, cirkusové stany, reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, terénní 
úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2, pokud nemají společnou hranici s veřejnou pozemní 
komunikací nebo veřejným prostranstvím – viz zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §79 
odst. 2 a §80 odst. 3. 
138 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §78a. 
139 Viz kapitola 3.5. 
140 Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru – viz zákon č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §93 odst. 6. 
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stavební úřady mohou v odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, maximálně však 5 let.141 

Územní souhlas se vydává s platností na 2 roky a po stejnou dobu je účinná i veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní rozhodnutí, není-li dohodnuta delší doba, ne však delší než 5 let.142 

Z logických důvodů územní rozhodnutí ani žádná z jeho alternativ nepozbývá platnosti po 

uplynutí stanovené lhůty v případě, kdy se v souladu s jeho obsahem začne v době jeho platnosti 

s uskutečňováním záměru nebo pokud bylo alespoň vydáno pravomocné stavební povolení.143  

Problematice územního řízení, jeho průběhu a roli veřejnosti, se budu podrobněji věnovat 

v kapitole Veřejnost a realizační nástroje. 

2.5 Územní opatření 

„Územní opatření představují mimořádné nástroje územního plánování, kterými je nutné řešit 

aktuální problémy v území a chránit veřejné zájmy.“144 

ÚO jsou speciálními realizačními nástroji, kterými reaguje rada obce či kraje na aktuální potřeby 

určitého území. Jsou nástrojem, jenž umožňuje operativně zakročit v případě momentální 

potřeby úpravy poměrů určitého území z důvodu ochrany veřejného zájmu. ÚO nejsou ani 

plánem, který by koncepčně řešil optimální využití území, ani rozhodnutím, které by řešilo 

individuální územní záměr konkrétní osoby.  

StZ upravuje dva druhy územních opatření: 

• územní opatření o stavební uzávěře, jehož důsledkem je omezení nebo zákaz stavební 

činnosti ve vymezeném území,145 a to v nezbytném rozsahu, pokud by mohla ztížit nebo 

znemožnit budoucí využití území stanovené v ÚPD nebo v jiném rozhodnutí či opatření, jímž 

se upravuje využití území,146 a 

 
141 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §93. 
142 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §96 odst. 8 a §78a odst. 6. 
143 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §93 odst. 4. 
144 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 
978-80-210-7750-8. str. 53. 
145 Rozsah omezení či zákazu stavební činnosti musí být vytyčen podrobně a přesně, a to včetně specifikace 
konkrétních druhů staveb a jejich změn, např. zákaz novostaveb, přístaveb, zákaz staveb pro bydlení nebo staveb 
pro rodinnou rekreaci apod. – viz MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., 
VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 
978-80-7380-703-0. str. 313. 
146 Jedná se o opatření a rozhodnutí vydávaná v režimu StZ (územní rozhodnutí a územní opatření), ale může jít i 
o rozhodnutí vydávané v režimu jiných zákonů např. rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané 
dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách – viz JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: obecná 
část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8366-0. str. 468. 
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• územní opatření o asanaci území, které se vydává buď: 

- na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, které podstatně zasáhly do 

využití území, a je tudíž nutné stanovit podmínky pro odstranění takových negativních 

dopadů a pro budoucí využití území, nebo 

- pro zastavěné území, v němž stojí závadné stavby, z důvodů hygienických, bezpečnostních, 

požárních, provozních a ochrany ŽP, u nichž je ve veřejném zájmu nezbytné nařídit 

odstranění či úpravu staveb a nařídit opatření k asanaci území.147  

Územní opatření jsou vydávána v přenesené působnosti radou obce či kraje ve formě 

opatření obecné povahy.148 

  

 
147 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §97. 
148 Podrobněji k územním opatřením viz kapitola 4.2. 
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3 Veřejnost a koncepční nástroje  

3.1 Veřejnost a politika územního rozvoje 

Jedním ze základních specifik PÚR je odlišná právní forma. Na rozdíl od ostatních koncepčních 

nástrojů územního plánování PÚR není vydávána ve formě opatření obecné povahy, ale jako 

usnesení vlády. Důvod zvolení odlišné právní formy je u PÚR dán jejím účelem. PÚR má plnit 

funkci základní koordinační směrnice (subordinačního nástroje veřejné správy149), která 

zavazuje veřejné orgány při všech ostatních územně plánovacích činnostech. Jejím účelem není 

směřovat vně soustavu veřejné správy a přímo tak zasahovat do práv soukromých osob. Z toho 

důvodu je možnost veřejnosti ovlivnit její podobu značně omezená. 

Hlavní prostor k zasáhnutí do podoby PÚR dostala veřejnost v rámci pořizovacího procesu.  StZ 

v §33 odst. 4 dává veřejnosti možnost k zapojení se do tvorby PÚR díky jejímu podrobení 

obligatornímu veřejnému projednání.150 Povinnost MMR uspořádat veřejné projednání byla 

nicméně uzákoněna až novelou StZ č. 350/2012 Sb. Do té doby bylo tak přímé projednání 

„nejvyššího“ územně plánovacího nástroje s veřejností čistě na úvaze ministerstva. To 

vyvolávalo kritické názory, které poukazovaly mj. i na rozpor s mezinárodními závazky.151 152 

V době pořizování historicky první PÚR tak měla veřejnost zákonem zaručený nárok pouze na 

písemné připomínky, prostřednictvím kterých mohla formulovat své případné výhrady.153 I tak 

MMR uspořádalo dvě veřejná projednání.154  

Termín a místo veřejného projednání musí MMR uveřejnit minimálně 30 dnů předem. Rovněž 

musí zveřejnit návrh PÚR včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území způsobem 

 
149 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 132-138. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 
150 Blíže k veřejnému projednání viz kapitola 3.2.3. 
151 „Do stavebního zákona se promítají mezinárodní závazky České republiky, zejména na úseku posuzování vlivů 
koncepcí a záměrů na životní prostředí a soustavu Natura 2000 požadavky na informace a účast veřejnosti při 
pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace…“ - viz důvodová zpráva k zákonu č. 
350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu. Obecná část, 
bod 1. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documen
tId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0. 
152 Např. stanovisko Ekologického právního servisu. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  
http://pur.epstr.cz/politika-uzemniho-rozvoje/co-je-pur/. 
153 Pro uplatnění písemných připomínek byla stanovena lhůta od 12.6.2008 do 25.9.2008. Lhůta však připadala na 
období letních prázdnin, což se stalo rovněž předmětem kritiky – viz POVOLNÁ, V. Jak se zapojit do územního 
plánování, manuál pro veřejnost a obce. Ekologický právní servis, 2008. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  
http://www.udolitrebuvky.cz/download/Jak_se_zapojit_do_uzemniho_planovani.pdf. 
154 První se konalo dne 22.7.2008 v Městské knihovně v Praze a druhé dne 17.9.2008 v Brně v sále B. Bakaly. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
http://pur.eps.cz/politika-uzemniho-rozvoje/co-je-pur/
http://www.udolitrebuvky.cz/download/Jak_se_zapojit_do_uzemniho_planovani.pdf
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umožňujícím dálkový přístup,155 aby se mohla veřejnost s návrhem seznámit a připravit si tak 

argumenty pro veřejné projednání. Pro průběh veřejného projednání se přiměřeně použije 

ustanovení §22 StZ, které obsahuje úpravu veřejných projednání ÚPD.  

Mimo veřejné projednání má veřejnost možnost podávat k návrhu PÚR písemné připomínky, 

a to ve lhůtě stanovené MMR, která nesmí být kratší než 30 dní. Možnost podávání písemných 

připomínek přinášel StZ už ve svém původním znění s tím rozdílem, že stanovená lhůta nesměla 

být méně než 90 dní. Ke zkrácení došlo nejprve novelou StZ č. 350/2012 Sb., na minimální lhůtu 

60 dní a následně novelou č. 225/2017 Sb., na dobu ne kratší než 30 dní, a to s odůvodněním, že 

praxe ukázala lhůtu v délce minimálně 60 dnů jako nepřiměřeně dlouhou a veřejnost tak nebyla 

motivována k brzkému uplatňování svých práv a nechávala studium dokumentace na poslední 

chvíli.156 Lhůta pro podání připomínek je prekluzivní, k později podaným připomínkám se proto 

nepřihlíží. Připomínky se uplatňují přímo u MMR.157  

Ministerstvo, ačkoli pro něj nejsou připomínky závazné, má zákonnou povinnost je vyhodnotit. 

Vyhodnocení je pak jako součást zprávy o projednání návrhu PÚR předloženo vládě. 

Problematiky povinného vyhodnocení podaných připomínek se dotkl i NSS, když pojmenoval 

roli veřejnosti v rámci pořizovacího procesu PÚR jako ne zcela formální a samoúčelnou. Účast 

veřejnosti není dle NSS pouhým „kosmetickým doplňkem“ a MMR má povinnost se 

připomínkami zabývat a zhodnotit je. 158 Otázkou zůstávají důsledky nesplnění této povinnosti. 

Dle mého názoru by se minimálně mělo jednat o nesprávný úřední postup MMR, který by měl 

být penalizovaný odpovědností za případnou škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

Prostor pro zapojení se dostává veřejnosti i při zpracovávání zprávy o uplatňování PÚR, kterou 

MMR vyhotovuje povinně každé 4 roky. K vypracovanému návrhu zprávy, kterou musí 

ministerstvo uveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup, může veřejnost podat písemné 

 
155 MMR zveřejnuje návrhy mj. na svých stránkách nebo na stránkách informačního systému SEA 
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce). 
156 viz důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu. Zvláštní část, §33 odst. 4. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: 
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mrsgvpwi6q&rowIn
dex=0. 
157 PÚR 2008 se stala do té doby nejvíce připomínkovaným konceptem. MMR obdrželo od veřejnosti cca 9000 
připomínek. Jejich krátké shrnutí a vyhodnocení zpracoval ekologický právní servis – viz Vypořádání připomínek 
veřejnosti k Politice územního rozvoje, stručná analýza vybraných problémů. Ekologický právní servis. [online]. 
[cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/a6fff2d4939ff74268dd80e1c2102b42/Analyza_vypo
radani_pripominek_verejnosti_k_Politice_uzemniho_rozvoje.pdf. 
158 Usnesení NSS ze dne 18.11.2009, č.j. 9 Ao 3/2009-59. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mrsgvpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mrsgvpwi6q&rowIndex=0
http://aa.ecn.cz/img_upload/a6fff2d4939ff74268dd80e1c2102b42/Analyza_vyporadani_pripominek_verejnosti_k_Politice_uzemniho_rozvoje.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/a6fff2d4939ff74268dd80e1c2102b42/Analyza_vyporadani_pripominek_verejnosti_k_Politice_uzemniho_rozvoje.pdf
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připomínky, a to ve stanovené lhůtě ne kratší než 30 dní.159 Uspořádání veřejného projednání 

zprávy StZ neukládá. Připomínkovaná zpráva se následně předá vládě, která na jejím základě 

rozhodne o případné aktualizaci PÚR.160 Při aktualizaci se postupuje obdobně jako v případě 

pořizování. Veřejnost se tak může účastnit veřejných projednání a zasílat připomínky. To vše 

ovšem pouze v rozsahu aktualizovaných částí. Při pořizování aktualizace může vláda z důvodu 

naléhavého veřejného zájmu rozhodnout o zkrácení lhůt pro oznámení o konání veřejného 

projednání a pro podání připomínek.161 

V rámci pořizovacího a aktualizačního procesu PÚR mohou probíhat přeshraniční konzultační 

jednání se soudními státy, jejichž území může být PÚR dotčeno.162 Jedná se o transpozici 

požadavku čl. 7 Směrnice SEA.163 Ten mj. zakládá povinnost dotčenému členskému státu zajistit 

jednak informování veřejnosti o výsledku konzultací a jednak možnost se v přiměřené lhůtě 

písemně ke konzultacím vyjádřit. 

3.1.1 Přezkum politiky územního rozvoje 

Díky specifické právní formě PÚR není veřejnosti dána legislativou žádná možnost pro 

iniciaci jejího správního či soudního přezkumu.  

Možností soudního přezkumu ve správním soudnictví se zabýval NSS ve svém rozhodnutí č.j. 9 

Ao 3/2009-59. Navrhovatelé se domáhali zrušení části PÚR 2008 s tvrzením, že ačkoli nemá 

PÚR výslovně přiznanou formu OOP, naplňuje jeho materiální znaky. Ve své argumentaci 

odkazovali na závěry rozsudků NSS a ÚS, které se přiklonily k materiálnímu pojetí OOP. 164  

NSS se však s touto argumentací neztotožnil. Poukázal na odlišný charakter PÚR od územně 

plánovací dokumentace z hlediska předmětu její regulace a okruhu adresátů, kterým je určena. 

Svůj názor formuloval do následující právní věty: „Politika územního rozvoje určuje strategii a 

základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování v jeho dalších fázích. Nejde tedy 

 
159 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §35 odst. 3. 
160 V současné době jsou v pořizovacím procesu aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR. V obou případech již proběhla veřejná 
projednání. Termín pro předložení aktualizace č. 2 a č. 3 ke schválení vládě je stanoven na 30.9.2019 – viz usnesení 
Vlády ČR ze dne 21.1.2019, č. 54/2019. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://appstr.odok.cz/djv-
agenda?date=2019-01-21 a ze dne 17.12.2018, č. 859/2018. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: 
https://appstr.odok.cz/djv-agenda?date=2018-12-17. 
161 Tato možnost byla využita vládou při pořizování aktualizací č. 2 a č. 3. 
162 Blíže viz kapitola 2.2. 
163 Směrnice SEA v případě přeshraničních konzultací vychází z Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí 
přesahující hranice států ze dne 25.2.1991 – viz Směrnice 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí, důvod č. 7. 
164 Viz kapitola 3.2.1. 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-01-21
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-01-21
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-12-17
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o konkrétní regulaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o koncepční 

nástroj územního plánování, který stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových i 

mezinárodních souvislostech a který je určen orgánům veřejné správy, nikoli těm, vůči kterým je 

veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního působení. Není proto 

opatřením obecné povahy, proti němuž je určena soudní ochrana dle § 101a str. ř. str., neboť z 

formálního a zejména z materiálního hlediska nenaplňuje jeho znaky.“165 S ohledem na svůj 

závěr musel NSS návrh odmítnout pro nedostatek pravomoci jako neodstranitelné vady řízení.166  

I přes tento závěr připustil NSS teoretickou možnost, kdy by mohla být PÚR soudnímu 

přezkumu podrobena. Jednalo by se o situaci, kdy by upravovala podrobnosti náležící jiným 

územně plánovacím nástrojům a překročila tak zákonem stanovené obsahové limity: „…pokud 

by některé cíle územního plánování byly v Politice vymezeny natolik konkrétně, že by již nebylo 

možné hovořit o pouhém obecném záměru, ale naopak o konkrétní přesně vymezené regulaci 

určitého území, bylo by zajisté možné dovolat se jejího přezkumu v rámci návrhu na zrušení 

Zásad územního rozvoje kraje či jejich části.“167 V takovém případě by PÚR nejen přesáhla svůj 

účel a narušila posloupnost jednotlivých fází územně plánovacího procesu, ale především 

s ohledem na předchozí závěry zkrátila na právech subjekty občanské společnosti, které by tak 

ztratily možnost obrany proti předmětným koncepcím díky jejich zpracování v soudně 

nenapadnutelné dokumentaci. 

3.2 Právní povaha ÚPD a její specifika dle stavebního zákona 

Všechny typy ÚPD mají zákonem stanovenou formu opatření obecné povahy.168 Výslovné 

přiznání této formy však přinesl až současný StZ, a to s účinností od 1.1.2007. Přechozí StZ 1976 

formu OOP neznal, což přineslo v prvních letech účinnosti stávajícího StZ pro veřejnost a její 

přístup k soudní ochraně nemalé problémy.  

 

 
165 Usnesení NSS ze dne 18.11.2009, č.j. 9 Ao 3/2009-59. Právní věta. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=9493. 
166 Závěry NSS následně potvrdil i ÚS v usnesení ze dne 2.11.2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/10. 
167 Usnesení NSS ze dne 18.11.2009, č.j. 9 Ao 3/2009-59. Tento závěr následně potvrdil i ÚS v usnesení ze dne 
24.2.2015, sp. zn. Pl. ÚS 22/14. 
168 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §36 odst. 4, §43 odst. 4, §62 odst. 1. 

http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=9493
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3.2.1 Materiální a formální pojetí opatření obecné povahy 

Institut OOP byl do našeho právního řádu zaveden s účinností SŘ. Úprava je zakotvena v části 

šesté v §171-§174. Dle §171 SŘ se OOP rozumí úkon, který není právním předpisem ani 

rozhodnutím. Toto negativní a strohé vymezení, které se stalo předmětem kritiky ze stran 

odborné veřejnosti,169 společně s celkově nešťastným zněním §171 SŘ, se ukázalo velmi záhy 

jako problematické, když vyvolalo v judikatuře otázku, zda má být OOP chápáno v materiálním 

nebo formálním pojetí.  

Jádro tohoto problému tkví v otázce, zda správní orgány mohou vydávat OOP jen v případech, 

kdy jsou k tomu zákonem výslovně zmocněny (formální pojetí) nebo i v situacích, kdy má 

správní orgán vydat akt, který se týká konkrétní věci, ale je závazný pro neurčitý počet adresátů, 

tj. ve chvíli kdy úkon naplňuje definiční znaky OOP (materiální pojetí).170  

Nejprve se NSS přiklonil na stranu materiálního pojetí.171 Záhy však obrátil, když jeho 

rozšířený senát naopak ze znění §171 SŘ vyvodil formální pojetí, a to s odůvodněním, že 

opačný výklad by byl v rozporu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí 

vyjádřenou v čl. 2 odst. 3 Ústavy a v čl. 2 odst. 2 LZPS, dle níž lze státní moc uplatňovat pouze 

v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.172 

Zásadním problémem, který názorový obrat NSS přinesl, bylo, že NSS, který měl v té době 

„monopol“ na soudní přezkum OOP,173 začal odmítat přezkoumávat akty, které formálně 

nebyly OOP. Což se projevilo především u územních plánů vydaných dle StZ 1976, které 

nemohly mít formu OOP a které byly vydávány prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.174 

Veřejnost tak byla zbavena zcela zásadní možnosti obrany v oblasti územního plánování. 

Někteří z těch, co byly ve světle nového formalistického přístup NSS odmítnuti, se obrátili se 

stížnostmi na ÚS. Za zmínku stojí nález třetího senátu sp. zn. III. ÚS 2446/07, v němž bylo 

rozhodováno o jednom z odmítnutých návrhů, kdy ÚS odmítl stížnost pro zjevnou 

 
169 Např. prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. uvádí následující: „Toto negativní vymezení dává malou záruku, aby 
tento institut byl používán efektivně a ve prospěch adresátů.“ viz HENDRYCH, D. a kol Správní právo Obecná část. 
9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1. str. 126. 
170 Odborná literatura i judikatura definuje OOP jako správní akt smíšené povahy s konkrétně vymezeným 
předmětem regulace a obecně vymezeným okruhem adresátů – viz např. Nález ÚS ze dne 19.11.2008, sp. zn. Pl. 
ÚS 14/07, bod 26. 
171 Rozsudek NSS ze dne 27.9.2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98 a rozsudek NSS ze dne 18.7.2006, č.j. 1 Ao 1/2006-74. 
172 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 13.3.2007, č.j. 3 Ao 1/2007-44. 
173 Dvoustupňový přezkum OOP přinesla až novela SŘS č. 303/2011 Sb., účinná od 1.1.2012. 
174 VEDRAL, J. Opatření obecné povahy v praxi územní samosprávy (zejména v oblasti stavebního práva). ASPI 
LIT33687CZ, 2009. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/33687
/1/2?vtextu=opat%C5%99en%C3%AD%20obecn%C3%A9%20povahy#lema0. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/33687/1/2?vtextu=opat%C5%99en%C3%AD%20obecn%C3%A9%20povahy#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/33687/1/2?vtextu=opat%C5%99en%C3%AD%20obecn%C3%A9%20povahy#lema0
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neopodstatněnost s odkazem na závěry usnesení rozšířeného senátu NSS, jehož argumentaci 

označil ÚS za „srozumitelnou a s pravidly formální logiky souladnou“.175  

Toto období „bezpráví“ však nemělo dlouhého trvání. Jako první reagoval na dopad rozhodnutí 

NSS zákonodárce přijetím novely StZ č. 191/2008 Sb., která novelizací přechodných a 

závěrečných ustanovení zavedla pravidlo, podle kterého se všechny OZV upravující územně 

plánovací koncepty přijaté před účinností StZ považují za OOP. V listopadu roku 2008 se pak 

do věci vložilo plénum ÚS poté, co bylo zmíněné usnesení rozšířeného senátu napadnuto ústavní 

stížností, a rozhodlo o jeho zrušení. ÚS se tak vyslovil pro materiální pojetí, a to mj. i 

s ohledem na svoji ustálenou judikaturu, „dle níž nabízí-li se dvojí možný výklad veřejnoprávní 

normy, je třeba v intencích zásad spravedlivého procesu volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, 

zasahuje do toho kterého základního práva či svobody. Jde o strukturální princip liberálně 

demokratického státu in dubio pro libertate plynoucí přímo z ústavního pořádku, vyjadřující 

prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem.“176  

Mimo to se ÚS zabýval samotným vymezením pojmu OOP, které označil za kombinaci 

normativních a individuálních správních aktů neboli za „správní akty smíšené povahy 

s konkrétně určeným předmětem regulace a obecně vymezeným okruhem adresátů“.177 

Specifická (hybridní) povaha OOP je reflektována speciálním postupem při jeho vydávání. 

Obecná úprava řízení o jeho návrhu je obsažena v §172 SŘ. Vzhledem k subsidiárnímu vztahu 

SŘ a StZ, se pravidla zakotvená v §172 použijí v případě, kdy StZ nestanoví něco jiného.178 

3.2.2 Zveřejňování informací při pořizování a vydávání ÚPD 

Základním předpokladem účasti veřejnosti na územním plánování je řádné zveřejňování 

informací ze strany orgánů veřejné správy. Například, aby se veřejnost mohla účastnit veřejného 

projednání a náležitě se připravit, musí být s dostatečným předstihem informována o místě a 

době jeho konání. Zákonodárce určil za dostatečnou lhůtu 30 a více dnů.179 Oznámení o konání 

veřejného projednání společně s kompletní územně plánovací dokumentací zveřejňuje 

pořizovatel speciálním postupem dle §25 SŘ tzv. doručením veřejnou vyhláškou. Doručování 

veřejnou vyhláškou je postup, který zajišťuje náležité a včasné zveřejňování dokumentů jako 

 
175 Tamtéž. 
176 Nález ÚS ze dne 19.11.2008, Pl. ÚS 14/07, bod 33. 
177 Nález ÚS ze dne 19.11.2008, Pl. ÚS 14/07, bod 26. 
178 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §1 odst. 2 
179 Např. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §39 odst.1. 
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základního předpokladu pro řádné zapojení veřejnosti do procesu územního plánování. Pod 

doručováním veřejnou vyhláškou SŘ rozumí zveřejnění písemnosti na úřední desce 

správního orgánu, který písemnost doručuje, a rovněž způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Vzhledem k rozsahu dokumentace se na úřední desce zveřejní pouze základní údaje180 

a informace o tom, kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit. ZÚR se zveřejňují i na úředních 

deskách obcí příslušného kraje.181  

Aby mohla být písemnost doručena veřejnou vyhláškou musí být vyvěšena na úřední desce 

úřadu, který ji vydal, po dobu 15 dní, přičemž je považována za doručenou patnáctým dnem po 

vyvěšení, pokud byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.182 183 

S ohledem na částečně abstraktní povahu OOP spočívající v závaznosti pro předem neurčitý 

počet adresátů je třeba dbát, podobně jako v případě právních předpisů, na jeho řádné zveřejnění 

a dát tak prostor veřejnosti na seznámení se s jeho konečnou podobou. OOP je tedy nejen 

zveřejňováno, ale stejně jako právní předpisy nabývá účinnosti.184 OOP je oznamováno 

veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. To 

znamená, že okamžik nabytí účinnosti je shodný s okamžikem doručení veřejnou 

vyhláškou. Tato jakási „kvazilegisvakanční lhůta“185 může být z důvodu hrozící újmy 

veřejnému zájmu opomenuta a OOP může nabýt účinnosti již dnem vyvěšení.  

 
180 O jaké OOP jde, čích zájmů se přímo dotýká – viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 2. 
181 „Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu obce bylo možno 
považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup jak u pořizovatele, tak i u 
příslušné obce.“ – rozsudek NSS ze dne 28.8.2008, č.j. 8 Ao 1/2008-102. 
182 Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla písemnost zveřejněna. Vzhledem k tomu, že se jedná 
spíše o dobu, neboť zákon na ní neváže provedení žádného úkonu, dojde k doručení i v sobotu a neděli nebo ve 
dnech pracovního klidu – viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-74000-607-4. str. 150-155 [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:   
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrpt
kmbql5ygmmrv. 
183 K tomu SŘ např. v §172 odst.1 ukládá povinnost zveřejnění návrhu OOP nejméně po dobu 15 dnů. Prvním dnem 
zveřejnění se však rozumí den, kterým je doručeno OOP veřejnou vyhláškou (patnáctý den po vyvěšení), což tedy 
znamená, že návrh OOP musí viset na úřední desce nejméně po dobu 30 dní – viz Závěr č. 20 ze zasedání 
poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5.12.2005. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani 
.aspx. 
184 Podobností mezi právními předpisy a OOP se zabýval rozšířený senát NNS v usnesení ze dne 6.3.2012, č.j. 9 Ao 
7/2011-489. 
185 Tamtéž, bod 25. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv
https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani%20.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani%20.aspx
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3.2.3 Veřejná projednání 

Obecná úprava SŘ koncipuje řízení o návrhu OOP jako řízení písemné. Veřejné projednání se 

koná až v případech, kdy tak určí příslušný orgán nebo stanoví zvláštní zákon.186 Naopak úprava 

StZ ukládá povinné konání veřejného projednání u všech procesů tvorby územně 

plánovací dokumentace.187 Obligatorní veřejná projednání představují jeden ze základních 

rozdílů, které přináší StZ oproti obecné úpravě SŘ. Jedná se o důsledek reflexe mezinárodně 

právních závazků, které zakládají veřejnosti právo na řádnou kontrolu územně plánovací 

činnosti.188   

Podstatou veřejného projednání je setkání pořizovatele a jiných aktérů podílejících se na podobě 

územně plánovacích dokumentů s osobami občanské společnosti „tváří v tvář“. Proces 

územního plánování je principiálně veřejnou činností189 a účast veřejnosti je jeho základní 

neopominutelnou součástí. K tomu, aby mohla probíhat ze strany veřejnosti řádná kontrola a aby 

byla veřejnosti dána skutečná příležitost vyjádřit své stanovisko,190 a tím tak ovlivňovat 

podobu jednotlivých konceptů, nemůže mít veřejnost k dispozici pouze možnost vyjádřit se „na 

dálku“ bez přímé konfrontace s příslušnými veřejnými orgány. Navíc veřejné projednání nemá 

pouze konfrontační funkci, ale rovněž slouží jako prostor k náležitému a pro laickou 

veřejnost srozumitelnému podání informací o daném územní konceptu, které představují 

pro veřejnost stěžejní podklad pro řádnou realizaci jejích práv.191  

Samotný průběh veřejného projednání lze rozdělit do dvou fází. Úkolem první z nich je 

informování veřejnosti o připravovaném OOP prostřednictvím odborného výkladu podaného 

projektantem, jehož účast je povinná. Ve druhé fázi se koná veřejná diskuse, ve které dostávají 

prostor jednotlivci k ústnímu přednesu písemně podaných námitek a připomínek a která by měla 

být doplněna vyjádřením dotčených orgánů a jiných odborníků podílejících se na zpracování 

územně plánovacích dokumentů. Obě stádia jsou stejně významná a měl by jim být věnován 

srovnatelný časový prostor v rozsahu zohledňujícím, jak počet námitek a připomínek, tak 

 
186 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 3. 
187 Jak bylo uvedeno v kapitole 3.1, obligatornímu veřejnému projednání podléhá i návrh PÚR. 
188 Jedná se o promítnutí požadavků Aarhuské úmluvy a směrnice SEA. 
189 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zvláštní část. §24. 
[online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?docume
ntId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0. 
190 Směrnice 2001/42/ES – směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). čl.6 odst. 2. 
191 TUŠER, J. Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu, metodické doporučení. 
1. aktualizované vydání. Ústav územního rozvoje, 2015. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:   
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-
up-082015.pdf. 

https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-up-082015.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-up-082015.pdf
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důležitost přijímaného konceptu.192 O průběhu celého veřejného projednání má povinnost 

pořizovatel dle §22 odst. 2 StZ sepsat záznam.193 

K závěru o významové rovnosti obou části veřejného projednání dospěl NSS v návaznosti na 

veřejné projednání konané v souvislosti s pořizováním ZÚR Jihomoravského kraje dne 

19.4.2011. Jeho celková doba trvání byla 5 hodin. Z toho však první fáze, jejíž převážnou část 

tvořila rozsáhlá přednáška pořizovatele o obsahu ZÚR, trvala cca 3,5 hod, přičemž konzultační 

fáze měla pouze kolem 1 hod času. A to navzdory skutečnosti, že účast veřejnosti byla na poměry 

veřejných projednání nezvykle vysoká (dorazilo několik desítek občanů, včetně několika 

zástupců veřejnosti zmocněných tisíci dalšími občany).194 

Díky krátkému prostoru věnovanému konzultační části bylo každému, kdo se chtěl vyjádřit, 

umožněno pouze tří minutové vystoupení, přičemž po uplynutí stanoveného času byl dotyčnému 

vypnut mikrofon. Naopak prostor, který dostaly zástupci veřejných orgánů pro následné 

vyjádření k předneseným argumentům, nebyl nijak omezen. Možnost následné reakce k tomuto 

vyjádření poskytnuta nebyla. To platilo i pro zástupce veřejnosti, kterým navíc nebylo umožněno 

ani opakovaně vystupovat přesto, že byli zmocněni k podání vícero námitek.195 Jako 

opodstatnění této disproporce uvedl krajský úřad Jihomoravského kraje argument, dle něhož 

podstatou veřejného projednání není „bezbřehá veřejná diskuse“,196 nýbrž informování 

veřejnosti o procesu tvorby ZÚR. S tímto závěrem se NSS neztotožnil a naopak vyzdvihl 

významovou rovnocennost obou fází. K tomu zmínil i možnost uspořádání vícera veřejných 

projednání, jejíž využití by bylo v daném případě s ohledem na nebývale vysokou účast, která 

byla očekávatelná z množství předem podaných námitek a připomínek, účelné.  

NSS se vyjádřil i k zákonné absenci zaručení práva na ústní vyjádření připomínek a námitek. 

K tomu uvedl, že i když zákonodárce právo na ústní podání výslovně nezaručil, transparentní 

slyšení veřejnosti nejenže „přispívá k identifikaci veřejnosti s produktem rozhodovacího 

 
192 Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, č.j. 1 Ao 7/2011-526, bod 614 an. 
193 „Záznam obsahuje předmět veřejného projednání, místo a datum veřejného projednání, kdo vedl veřejné 
projednání, seznámení účastníků řízení s jejich právy a povinnostmi, kdo provedl odborný výklad a čeho se týkala 
vystoupení účastníků veřejného projednání.“ – viz MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. str. 103-104. [online]. [cit. 08. 06. 2019]. Dostupné z:  
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzp
tcobtl5ygmnbt. 
194 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str. 70-71. 
195 Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, č.j.1 Ao 7/2011-526. 
196 Tamtéž, bod 623. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmnbt
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procesu“,197 ale možnost projevit veřejně své kontradiktorní názory společně s předložením 

vlastní alternativy je jedním ze základních znaků demokratického právního státu. A jsou to 

právě místní orgány, které jako jeden z hlavních základů demokratického systému, mají 

povinnost umožnit občanům podílet se na řízení veřejných záležitostí, neboť jejich 

prostřednictvím může být toto základní demokratické právo nejsnáze realizováno. Navíc 

přítomnost veřejnosti na veřejném projednání je tím elementem, který může zajistit řádnou 

kontrolu územně plánovacího procesu, a to prostřednictvím tlaku, který je schopna při 

projednání vyvinout. Díky tomuto přímému názorovému střetu jsou příslušné orgány a 

zpracovatel nuceni řádně vysvětlovat a zdůvodňovat jednotlivá řešení zpracovaná v návrhu 

dokumentace a na základě výsledků diskuse pak hledat kompromis, který by reflektoval 

oprávněné zájmy veřejnosti.198 199 

I přes svou důležitost bývá veřejné projednání některými označováno za ne zcela účinný 

prostředek komunikace s veřejností. Jak uvádějí Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. a Mgr. 

Jaroslav Benák, Ph.D. „veřejná projednání trpí řadou nedostatků, zejména jednosměrným tokem 

příliš odborných informací a nedostatkem prostoru pro vyjádření názoru a požadavků 

občanů“.200 Své závěry následně podporují názory zahraničních autorů, např. Beierle Thomas 

vidí ve veřejných projednání spíše prostor pro obranu postupů veřejných orgánů než jako 

příležitost pro diskuzi s veřejností201 a Ran Bing zase vidí nebezpečí v nesprávně řízeném 

veřejném projednání, což může vést ke zvýšení frustrace veřejnosti, která může být nespokojená 

se způsobem vypořádání jejich argumentů. 202   

 
197 Tamtéž, bod 630. 
198Tamtéž. 
199 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str. 70-71. 
200 Tamtéž, str.69. 
201 BEIERLE, Thomas C. Public Participation in Environmental Decisions: An Evaluation Framework Using Social 
Goalstr. In: [online]. Resources for the Future, 1998 [cit. 2014-01-11]. In: ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány 
před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 
ISBN 978-80-7552-404-1. str.69. 
202 RAN, Bing. Evaluating Public Participation in Environmental Policy-Making. Journal of US-China Public 
Administration [online]. 2012, roč. 9, č. 4, str. 407-423 [cit. 2014-01-11]. In: ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní 
plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str.69. 
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Problémem jsou rovněž časy konání veřejných projednání. Ta jsou často, především na úrovni 

„vyšších“ nástrojů územního plánování, konána ve všední dny v dopoledních hodinách.203 

Dalším „pomyslným mínusem“ veřejného projednání je jeho zařazení do pozdějšího stádia 

pořizovacího procesu. Koná se až ve chvílích, kdy je návrh OOP už prakticky hotový (už prošel 

stádiem konzultačním a došlo i na jeho posouzení a výběr nejvhodnějších variant řešení území). 

Tím je tak vliv veřejnosti na konečnou podobu dokumentu značně omezen. Řešením by mohlo 

být konání vícera veřejných projednání uskutečněných především v dřívějších stádiích 

pořizovacího procesu. Což je varianta, kterou pořizovatelům zákon nezakazuje, ale ani 

nepřikazuje.204 

3.2.4 Připomínky veřejnosti 

Jak nastínil předchozí text, veřejné projednání dává prostor k uplatnění procesních „obranných“ 

nástrojů veřejnosti. Základním podmínkou jejich uplatnění je písemná forma. Jednotlivec tak 

může připomínku, potažmo námitku (pokud je k jejímu podání oprávněn), přednést během 

veřejného projednání, avšak musí ji následně uplatnit také v písemné podobě.205 

Veřejnost disponuje dvěma typy nástrojů – připomínkami a námitkami. Obecnou úpravu jejich 

uplatnění a jejich základní charakteristiku poskytuje SŘ v §172 odst. 3 a 4, přičemž rozdíl mezi 

oběma nástroji je markantní. 

Připomínky představují s ohledem na jejich účinky „slabší ochranný nástroj“,206 jelikož nejen 

že nejsou pro příslušný orgán závazné, ale není třeba o nich ani samostatně rozhodnout. 

Pořizovatel má pouze povinnost se s nimi v odůvodnění OOP vypořádat. Což ovšem 

neznamená, že by se jimi měl zabývat pouze formálně a bez zohlednění jejich obsahu. NSS 

k vypořádání připomínek uvádí následující: „Z hlediska práv účastníka řízení představují 

připomínky poněkud slabší nástroj ochrany ve vztahu k námitkám, o nichž je orgán vydávající 

 
203 ZAHUMENSKÁ, V., HUMLÍČKOVÁ, P. Územní plánování v datech se zaměřením na účast veřejnosti. Časopis pro 
právní vědu a praxi, 3/2014. ASPI LIT51029CZ. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%
C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0. 
204 K možnosti konání více veřejných projednání se pozitivně vyjádřil i rozšířený senát NSS v usnesení ze dne 
16.11.2010, č.j. 1 Ao 2/2010-116. 
205 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §22 odst. 3. Obecná úprava hovoří o možnosti 
ústních připomínek, které správní orgán zaprotokoluje – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §174 odst. 1 ve spojení 
s §18. 
206 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 
978-80-74000-607-4. str. 829-838. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv
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opatření obecné povahy povinen rozhodnout. Z toho však podle názoru Nejvyššího správního 

soudu nelze dovodit, že by bylo možné či snad správné se připomínkami zabývat toliko formálně 

a vypořádat se s nimi obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata. Stanoví-li zákon 

správnímu orgánu povinnost zabývat se připomínkami jako podkladem pro opatření obecné 

povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění, musí být z tohoto aktu zřejmé, že správní orgán 

věnoval připomínkám náležitou pozornost, seznámil se s jejich obsahem a učinil z něj pro 

opatření obecné povahy nějaký závěr. Požadavky na podrobnost samotného vypořádání se 

s připomínkami pak budou záviset na jejich relevanci, rozsahu a detailnosti.“207  

V jiném rozhodnutí se NSS zabýval otázkou následků jednání správního orgánu, který neumožní 

uplatnění připomínek. V důsledku tohoto nesprávného úředního postupu „nemohly být při 

vydávání opatření obecné povahy zváženy ty aspekty, které znamenaly dotčení její právní sféry. 

Opatření obecné povahy tak nebyla vydána zákonem stanoveným způsobem a tato vada mohla 

mít vliv na zákonnost jejich vydání, neboť mohla mít za následek nepřípustné dotčení hmotných 

práv navrhovatelky.“ 208 NSS tak dovodil možnost zrušení OOP v případě ignorance 

připomínek. Šlo by ale nejspíše jen o velmi krajní případy, ve kterých by záleželo nejen na 

intenzitě protiprávního zásahu do právní sféry navrhovatele, ale i na důsledcích zrušení OOP 

nebo jeho části s ohledem na veřejný zájem. 

K podání připomínek je dle SŘ oprávněn kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 

být OOP přímo dotčeny.209 StZ je v otázce aktivní legitimace přívětivější a přiznává právo 

k podání připomínek komukoli bez požadavku přímého dotčení práv.  

Lhůta k podání připomínek není SŘ stanovena. Bude tak záležet na lhůtě, kterou stanoví správní 

orgán při zveřejnění OOP.210 Lhůta k uplatnění připomínek ke koncepčním nástrojům územního 

plánování je pevně dána StZ, a to shodně pro všechny nástroje ÚPD.211 Připomínky mohou být 

uplatněny kdykoli od zveřejnění OOP až do 7 dnů od skončení veřejného projednání.212 

Zmeškání lhůty se však nepromíjí a k později podaným připomínkám se nepřihlíží.213 

 
207 Rozsudek NSS ze dne 15.9.2010, č.j. 4 Ao 5/2010-48.  
208 Rozsudek NSS ze dne 4.5.2011, č.j. 9 Ao 2/2011-53. 
209 V případě, kdy bude připomínka podána osobou, jejíž právní sféra nebude OOP přímo dotčena, správní orgán 
se nebude takovou připomínkou zabývat a pouze tuto skutečnost konstatuje v odůvodnění OOP. – viz JEMELKA, 
L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-74000-
607-4. str. 829-838 [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv. 
210 Tamtéž. 
211 Pro PÚR je dána prodloužená lhůta nejméně 30 dní ode dne veřejného projednání – viz zákon 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. §33 odst. 4. 
212 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §39 odst. 2. §52 odst. 3. §67 odst. 2. 
213 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmrv
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Připomínka má mít náležitosti podání dle §37 SŘ. Podstatnou náležitostí jsou tak identifikační 

údaje podávající osoby, označení orgánu vůči, kterému je adresována, vlastní text a podpis 

podávající osoby.214 

3.2.5 Námitky veřejnosti 

Druhým typem „obranného“ nástroje veřejnosti je námitka. V porovnání s připomínkou 

představuje námitka „silnější“ nástroj ochrany proti zásahům do práv jednotlivce. O uplatněné 

námitce je totiž třeba rozhodnout. Rozhodnutí o námitkách je samostatným rozhodnutí s 

vlastním odůvodněním, které je součástí OOP.215 Podle NSS je třeba, aby na odůvodnění RoN 

byly kladeny stejné nároky jako v případě běžných rozhodnutí dle §68 SŘ. Je nezbytné, aby 

z takového odůvodnění bylo patrné, proč považuje příslušný orgán námitky za „liché, mylné 

nebo vyvrácené, nebo proč považuje skutečnosti předestírané oprávněnou osobou za 

nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené.“216 Na druhou 

stranu nelze zrušit OOP kvůli každé ne zcela detailně odůvodněné námitce.217  

Správní orgán musí o námitce rozhodovat v souvislostech s dalšími námitkami a oprávněnými 

zájmy dotčených osob.218 Pokud by rozhodnutím správního orgánu o jedné námitce mělo dojít 

ke změně návrhu OOP a tím k zásahu do právní sféry jiné osoby, a tento zásah by byl zjevně k 

jejímu neprospěchu, je správní orgán povinen vyžádat si od dotčené osoby její stanovisko.219  

Zásadním rozdílem oproti „běžnému“ rozhodnutí je však nemožnost podání řádného 

opravného prostředku v podobě odvolání nebo rozkladu.220 I tak je však forma rozhodnutí 

významná z hlediska následné kontroly. RoN může být podrobeno přezkumnému řízení nebo 

 
214 Některé správní orgány zveřejňují na svých internetových stránkách vzory připomínek např. Městský úřad 
Černošice [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/e
ditor/1190cs_1.pdf&original=2_UP_pripominka_formular.pdf. 
215 Např. rozsudek NSS ze dne 7.1.2009, č.j.2 Ao 2/2008-62. 
216 Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, č.j. 1 Ao 5/2010-169. 
217„Takové přehnané požadavky jsou výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního 
plánování a přispívá k narušení stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako 
nepřípustný zásah do práva na samosprávu.“ – viz nález ÚS ze dne 7.5.2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11. 
218 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 
ISBN 978- 80- 74000- 607- 4. str. 829- 838. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/
bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmjxgi. 
219 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 5. 
220JUDr. Josef Vedral Ph.D. odůvodňuje tento rozdíl tím, že RoN z materiálního hlediska není správním rozhodnutím 
dle §9 a §67 SŘ, kterým by správní orgán v určité věci určité osobě konstituoval práva nebo povinnosti. RoN je 
„pouze“ kvalifikovanou formou vypořádání námitky. Navíc s ohledem na to, že RoN je součástí OOP, by bylo 
prakticky nemožné vést s každým jednotlivcem samostatné správní řízení – viz VEDRAL, J. K pojetí rozhodnutí 
správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním. ASPI LIT 47567CZ, 2012. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. 
Dostupné z:  https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/47567/1/2. 

https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/1190cs_1.pdf&original=2_UP_pripominka_formular.pdf
https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/1190cs_1.pdf&original=2_UP_pripominka_formular.pdf
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmjxgi
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmjxgi
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/47567/1/2
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znovu přehodnoceno v rámci obnovy řízení. Avšak je nutné dodat, že tyto prostředky nejsou pro 

veřejnost ty nejvhodnější.221  

Další možností je podání žaloby proti rozhodnutí dle §65 an. SŘS,222 ačkoli v praxi tento 

prostředek není moc využíván, a to na úkor možnosti podání návrhu na zrušení OOP nebo 

jeho části dle §101a an. SŘS.223 Vztahem těchto dvou prostředků se zabýval i NSS, který zaujal 

názor, že osoby, které jsou oprávněny k podání návrhu dle §101a SŘS, nemají s ohledem 

na zásadu subsidiarity aktivní legitimaci k podání žaloby proti RoN dle §65 SŘS, a to 

z důvodu, že k dotčení práv takových osob nedochází s konečnou platností již RoN, ale až 

v důsledku účinků OOP.224  Žaloba proti rozhodnutí tak slouží pro subjekty, které nejsou 

oprávněny k podání návrhu dle §101a SŘS, ale mají aktivní legitimaci k podání žaloby proti 

RoN.225 226 I přes své omezené uplatnění je žaloba proti RoN významným prostředkem obrany 

se zásadními důsledky, neboť v případě zrušení pravomocného rozhodnutí o námitce je třeba 

OOP uvést do souladu s novým rozhodnutím s tím, že do doby než se tak stane, není možné 

podle dotčených částí postupovat.227  

Námitka stejně jako připomínka musí splňovat náležitosti podání dle §37 SŘ s tím rozdílem, že 

u námitek je vyžadováno odůvodnění.228 Lhůta k jejich uplatnění je dle obecné úpravy SŘ 

30 dní od zveřejnění OOP.229 StZ však pro uplatnění námitek stanovuje vlastní lhůtu, která je 

shodná jako v případě připomínek, tj. kdykoli od zveřejnění OOP až do 7 dnů po dni veřejného 

projednání.230 

Zásadní odlišností námitek oproti připomínkám je rozdílný výčet subjektů, kteří jsou k jejich 

uplatnění aktivně legitimováni. V případě námitek se jedná o „privilegovaný“ ochranný 

prostředek, který je přiznám pouze úzkému okruhu osob. Výčet oprávněných se navíc liší 

v závislosti na jednotlivých nástrojích územního plánování, a to s ohledem na funkci a přímý 

 
221 Přezkumné řízení je zahajováno z úřední povinnosti a pro obnovu řízení musí být splněny zákonné podmínky 
v podobě nových důkazů nebo rozhodných skutečností. 
222 Otázkou přípustnosti žaloby se zabýval i NSS např. v usnesení ze dne 27.10.2010, č.j. 2 Ao 5/2010-24. 
223 ROSINOVÁ NEMEŠKALOVÁ, A. Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální 
judikatuře správních soudů. Právní rozhledy, 6/2019. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-
online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gzpxgxzsga3a. 
224 Např. rozsudek NSS ze dne 28.6.2017, č.j. 1 As 333/2016-44, rozsudek NSS ze dne 18.9.2018, č.j. 9 As 198/2017-
52. 
225 Typickým příkladem byl do nedávna tzv. zástupce veřejnosti – viz kapitola 3.2.7. 
226 ROSINOVÁ NEMEŠKALOVÁ, A. Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální 
judikatuře správních soudů. Právní rozhledy, 6/2019. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-
online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gzpxgxzsga3a. 
227 Např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §54 odst. 4 nebo §69 odst. 4. 
228 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 5. 
229 Tamtéž. 
230 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §39 odst. 2. §52 odst. 3. §67 odst. 2. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gzpxgxzsga3a
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gzpxgxzsga3a
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gzpxgxzsga3a
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gzpxgxzsga3a


40 
 

dosah jednotlivých nástrojů územního plánování na práva osob.231 Přitom platí judikaturou dané 

pravidlo, že pro posouzení, zda jde o námitku nebo připomínku, není pro správní orgán rozhodné 

formální označení nebo obsah podání, ale osoba, která prostředek uplatňuje.232 Pokud tak 

jednotlivec, který je oprávněn podat námitku uplatní podání označené jako připomínka, musí ji 

správní orgán posoudit jako námitku, z čehož mu vyplývá povinnost o takové „připomínce“ 

rozhodnout. 

3.2.6 Koncentrační princip při uplatňování připomínek a námitek 

S podáváním připomínek a námitek souvisí princip koncentrace, který je uplatňován napříč 

celou zákonnou úpravou územního plánování.233 Smyslem koncentrační zásady, která je jednou 

ze základních procesních zásad a která je typická i pro další typy řízení (např. občanské soudní 

řízení), je především „zájem na rychlosti a hospodárnosti a také na ochraně třetích osob 

spoléhajících v nezměnitelnost určitého právního stavu.“234  

Stavební zákon stojí na dvou typech koncentrace – věcné a časové. Koncentrace časová spočívá 

v přesně stanoveném okamžiku, po kterém už se k podané námitce nebo připomínce nepřihlíží. 

Například pokud oprávněná osoba v řízení o územním plánu uplatní námitku, resp. připomínku 

po zákonem stanovené lhůtě, tj. po 7 dnech ode dne konání veřejného jednání, pohlíží se na 

uplatněný nástroj, jako by nebyl podán. „Věcná koncentrace spočívá v omezení okruhu námitek, 

které jsou v daném řízení přípustné, což je opodstatněno odlišným předmětem jednotlivých řízení 

a postupů dle stavebního zákona. Zároveň tyto postupy a řízení spolu věcně souvisejí, 

chronologicky na sebe navazují a jsou závazné pro navazující postupy a řízení dle stavebního 

zákona.“235 Příkladem je ustanovení StZ §52 odst. 4, které zakazuje přihlížet k námitkám nebo 

připomínkám veřejnosti ve věcech, o kterých již bylo rozhodnuto při schválení PÚR. To však 

neplatí pro námitky nebo připomínky, které věcně nesouvisí s pořizovacím procesem daného 

územně plánovacího nástroje. Pokud tak dojde například k uplatnění námitek v rámci řízení o 

ZÚR, které však mají být uplatněny až v následném pořizovacím procesu územního plánu, nemá 

rozhodnutí, které námitku věcně nevypořádalo a pouze formálně odmítlo, koncentrační účinky 

a příslušná osoba je oprávněna k jejich opětovnému podání v rámci následného řízení o územním 

 
231 Jednotlivé skupiny subjektů oprávněných k uplatnění námitek budou specifikovány v následujících kapitolách. 
232 Rozsudek NSS ze dne 28.3.2008, č.j. 2 Ao 1/2008-51. 
233 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §47 odst. 2, §52 odst. 3, §39 odst. 3 aj. 
234 Rozsudek NSS ze dne 18.12.2008, č.j. 1 Ao 4/2008-110, bod 43. 
235 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26.9.2017, č.j. 9 A 180/2013-92. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. 
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5pw443tl44toojs. 
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plánu.236 Nelze totiž po laické veřejnosti spravedlivě požadovat, aby měla dokonalý přehled o 

tom, ke kterému konkrétnímu nástroji jeho připomínka, resp. námitka věcně spadá, a za případný 

omyl ji sankciovat nemožností obrany. Takové jednání by mělo za následek odepření 

spravedlnosti (denegatio iustitiae). 

3.2.7 Institut zástupce veřejnosti a jeho vývoj v judikatuře NSS 

Jak bylo uvedeno výše, k podání námitek jsou oprávněni pouze privilegované osoby. Jednou 

z těchto osob je i tzv. zástupce veřejnosti. Zásadní význam má zástupce veřejnosti především 

při pořizování ZÚR, kdy je veřejnost legitimována k podání námitek výhradně jeho 

prostřednictvím.237  

Zástupcem veřejnosti může být dle §23 StZ jak právnická osoba, tak fyzická osoba s plnou 

svéprávností, kterou k funkci zmocnilo nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina 

občanů obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli anebo nejméně 200 občanů u obcí s více 

než 2000 obyvateli, pokud podali věcnou shodnou připomínku.238 Není nutné, aby každý 

z občanů takovou připomínku podal sám za sebe, stačí, že bude řádně specifikována a součástí 

zmocnění.239  

Jak je patrné z podmínek zmocnění, jedná se o osobu zastupující skupinu občanů, kteří se 

sjednotili za účelem obhajoby společného zájmu. Zástupce veřejnosti představuje pro občany, 

kteří by samostatně při pořizování ZÚR byli oprávněni pouze k podávání připomínek, možnost 

uplatnění procesně silnějšího nástroje (námitky) a efektivněji tak prosazovat své zájmy. 

Zavedením institutu zákonodárce na jednu stranu reflektuje právo občanů hájit svá práva, která 

jsou územně plánovací činností přirozeně dotčena, na druhou stranu však zcela prakticky 

zohledňuje skutečnost, z níž je zřejmé, že s ohledem na rozsah územně plánovacích nástrojů a 

potřebu efektivního výkonu veřejné správy není reálné, aby silnějším procesním nástrojem, o 

kterém je třeba samostatně rozhodnout, disponoval každý dotčený občan jednotlivě.240 Institut 

 
236 Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, č.j. 1 Ao 7/2011-526, bod 493.  
237 Lze si představit i možnost, kdy by občané obce podali námitky prostřednictvím svého zastupitelstva, ale taková 
možnost je pouze politicky vynutitelná – viz případ obce Nové Heřminovy. 
238 Zástupce veřejnosti prokazuje splnění podmínek seznamem občanů s náležitostmi dle § 23 odst. 3 StZ. 
239 JARMIČ, L., ZAHUMENSKÁ, V. Zástupce veřejnosti aneb efektivní účast v územním plánování. Brno: Ekologický 
právní servis, 2010. [online]. [cit. 10. 06. 2019]. Dostupné z: https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/z
astupce_verejnosti.pdf. 
240 BAHÝL, J. Několik poznámek k institutu zástupce veřejnosti. 1. vydání. COFOLA 2011: The Conference 
Proceedings Brno: Masarykova Univerzita, 2011. [online]. [cit. 10. 06. 2019]. Dostupné z: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/participace/Bahy_Jan_6271.pdf. 

https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/zastupce_verejnosti.pdf
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zástupce veřejnosti otvírá příležitost především pro ekologické spolky, které se svým předmětem 

činnost specializují na územní plánování a pod kterými se mohou dotčení občané sjednotit a 

dosáhnout tak možnosti odborné reprezentace. 241  

Zajímavou otázkou, kterou se dlouhodobě zabýval i NSS, byla otázka aktivní legitimace 

zástupce veřejnosti k podání správních žalob, které by iniciovaly soudní přezkum řízení, v nichž 

sice měl postavení účastníka, ale která na druhou stranu nijak nezasahovala do jeho 

hmotněprávní sféry.  

K tomu se NSS vyjádřil ve svém rozhodnutí č.j. 2 Ao 5/2010-24, v němž přiznal zástupci 

veřejnosti aktivní legitimaci k žalobě proti rozhodnutí o námitkách, ale pouze s odkazem na 

ustanovení §65 odst. 2 SŘS, které je základem pro procesněprávní aktivní legitimaci. 

Hmotněprávní aktivní legitimaci tudíž NSS odmítl.242  Zástupce veřejnosti proto mohl 

rozhodnutí o námitce napadnout pouze pro porušení jeho procesních práv v předcházejícím 

řízení (mohl namítat těžké procesní vady řízení, nepřezkoumatelnost rozhodnutí apod.).243 NSS 

tímto rozhodnutím navazoval na svou předchozí judikaturu, která odmítala aktivní legitimaci 

zástupce veřejnosti k podání žaloby na základě ustanovení, která předpokládají zásah do 

hmotněprávní sféry, a to s odkazem na závěr, že k takovému zásahu u něho nedošlo.244 NSS tak 

uzavřel, že ani privilegované postavení, které zákon přisuzuje zástupci veřejnosti, ani jeho 

procesní aktivita v řízení, samy o sobě aktivní legitimaci k iniciaci následujícího soudního 

přezkumu nezakládají. 

Tento názor zastával NSS až do roku 2016, kdy došlo rozhodnutím rozšířeného senátu č.j. 4 As 

217/2015-182 k obratu doslova o 180 stupňů. Zásadním argumentem byl judikaturní vývoj 

posledních let, představovaný již v první kapitole zmíněným nálezem ÚS, sp. zn. I. ÚS 59/14,245 

který za určitých podmínek přiznal environmentálním spolkům aktivní legitimaci k podání 

 
241 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zvláštní část. § 24. 
[online]. [cit. 10. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?docume
ntId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0. 
242 Osoba oprávněná k podání žaloby proti rozhodnutí dle §65 odst. 2 SŘS namítá nezákonnost rozhodnutí 
z důvodu porušení jejích procesních práv jako účastníka v předcházejícím řízení. Jedná se o doplňkové ustanovení, 
které legitimuje osoby, které sice byly účastníky řízení před správním orgánem, ale které nemohou být napadeným 
rozhodnutím hmotněprávně dotčeni. 
243 Usnesení NSS ze dne 27.10.2010, č.j. 2 Ao 5/2010-24. 
244 Např. v usnesení č.j. 5 Ao 3/2008-27 ze dne 25.6.2008 NSS odmítl oprávnění zástupce veřejnosti (i osob, které 
v daném řízení o vydání OOP zastupoval) k podání návrhu na zrušení OOP s tím, že znění §101a SŘS k podání 
návrhu aktivně legitimuje pouze osoby, které byly přímo zkráceny na svých hmotných právech, srov. rozsudek NSS 
ze dne 28.3.2008, č.j. 2 Ao 1/2008-51. 
245 Nález ÚS ze dne 30.5.2014, sp. zn. I. ÚS 59/14. Podrobněji viz kapitola 1.3. 

https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygnpwi6q&rowIndex=0
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návrhu na zrušení OOP a který záhy NSS názorově promítl do svého rozhodování.246 247 

S ohledem na shodnou procesní funkci spolků a zástupce veřejnosti v řízení o vydání OOP 

spočívající ve vystupování jako nositel a obhájce veřejných zájmu, neviděl NSS důvod 

k rozdílnému zacházení při aplikaci §101a SŘS.248 Tím spíše, když k založení spolku stačí 

pouhé 3 osoby, které nemusejí mít k řešenému území žádný vztah, kdežto ke zmocnění zástupce 

veřejnosti je zapotřebí nezanedbatelná část občanů kraje nebo obce, kteří už z titulu svého 

občanství a podmínek jeho přiznání mají k dotčenému území určitý vztah. NSS tak svým 

rozhodnutím přiznal zástupci veřejnosti oprávnění k podání návrhu na zrušení OOP nebo 

jeho části dle §101a an. SŘS. Tím pádem ale zástupce veřejnosti ztratil aktivní legitimaci 

k podání žaloby proti RoN dle §65 SŘS.249 

Judikaturní posun v této otázce je dle mého názoru krok správným směrem, který nejen že lépe 

reflektuje mezinárodní závazky,250 ale díky oproštění se od doslovné a velmi restriktivní 

interpretace §101a SŘS došlo k zohlednění podstaty a smyslu institutu zástupce veřejnosti, 

který teď může být veřejností využit jako plnohodnotným procesní nástroj. Umožnění využití 

plného potenciálu tohoto jedinečného institutu by mohlo vést k jeho častějšímu využívání, a 

tudíž i ke zvýšení podílu veřejnosti na procesu územního plánování na jeho vyšších úrovních a 

lépe tak odpovídat podstatě územního plánování jako principiálně veřejné činnosti. 

3.2.8 Pasivita veřejnosti a její důsledky 

Zajímavou otázkou, se kterou se judikatura musela vypořádat, byla problematika související 

s pasivitou veřejnosti v průběhu řízení o návrhu OOP a jejími důsledky pro případný soudní 

přezkum.  

 
246 Rozsudek NSS ze dne 26.6.2014, č.j. 5 Aos 3/2012-70. 
247 POŘÍZEK. J. Jak Nejvyšší správní soud „oživil“ zástupce veřejnosti v územním plánování. E-PRAVO, 2016. [online]. 
[cit. 10. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-nejvyssi-spravni-soud-ozivil-zastupce-
verejnosti-v-uzemnim-planovani-101902.html. 
248 Ke shodnosti účelu environmentálních spolků a zástupce veřejnosti se již předtím NSS vyjádřil ve svém 
rozhodnutí ze dne 23.3.2005, č.j. 6 A 25/2002-42, v němž je označil společným termínem jako tzv. „zájemníky“, 
kterým je přiznáno ustanovením §65 odst. 2 SŘS výsadní postavení z důvodu hájení veřejných zájmů. 
249 Viz kapitola 3.2.5 a rozsudek NSS ze dne 28.6.2017, č.j. 1 As 333/2016-44. 
250 Jedná o rozpor s čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy, který přiznává dotčené veřejnosti právo na správní a soudní 
ochranu – viz vyjádření Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy, ve kterém výbor kritizoval nemožnost 
velké části veřejnosti, včetně spolků, napadnout nezákonnou územně plánovací dokumentaci – viz Findings and 
recommendations with regard to communication ACCC/C/2010/50. [online]. [cit. 10. 06. 2019]. Dostupné z: 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/50TableCz.html, srov. ZAHUMENSKÁ, V., 
BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str.22-23. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-nejvyssi-spravni-soud-ozivil-zastupce-verejnosti-v-uzemnim-planovani-101902.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-nejvyssi-spravni-soud-ozivil-zastupce-verejnosti-v-uzemnim-planovani-101902.html
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Základní princip, na kterém stojí soudní přezkum aktů veřejné správy, spočívá v podmínce, že 

ochrany ve správním soudnictví se může domáhat ten, kdo již vyčerpal veškeré řádné opravné 

prostředky v rámci předchozích řízení.251 Jedná se o uplatnění zásady subsidiarity soudního 

přezkumu,252 která vychází z ustálené římskoprávní zásady vigilantibus iura (právo přeje 

bdělým). Soudní přezkum má sloužit až jako následný prostředek ochrany veřejných 

subjektivních práv a jeho účelem není nahrazovat prostředky ochrany, kterými disponují 

jednotlivci v řízeních před orgány veřejné správy.253 Na první pohled by se tak mohlo zdát, že 

v případě, kdy nedojde v rámci řízení o návrhu OOP k uplatnění připomínek nebo námitek, ztrácí 

dotčená osoba díky své pasivitě nárok na soudní přezkum dle §101a SŘS.  

Touto zprvu možná jasnou problematikou se zabýval rozšířený senát NSS, přičemž ale dovodil, 

že osoba, která v řízení o návrhu OOP neuplatnila jí náležející procesní nástroje, je i přesto 

oprávněna k podání návrhu dle §101a SŘS. Nedostatek aktivity ve fázi přípravy OOP, tak 

nemůže být důvodem pro odmítnutí návrhu na zrušení OOP nebo jeho části.254  

Na druhou stranu procesní pasivita navrhovatele může mít vliv na případný úspěch ve věci. 

Jak uvedl NSS ve svém rozsudku ze dne 13.5.2014 „rozšířený senát sice otevřel prostřednictvím 

procesní legitimace branku k soudnímu přezkumu i pro navrhovatele, kteří proti územnímu 

plánu během jeho přípravy nebrojili, avšak na jejich legitimaci věcnou (tedy důvodnost jejich 

návrhu) musí mít tato skutečnost zpravidla fatální dopad, nepřesvědčí-li soud, že svá práva ve 

správním procesu z objektivních důvodů uplatnit nemohli.“255 Je tak třeba zohlednit důvody 

procesní pasivity navrhovatele, které mohou být jak objektivní (např. nesprávný postup 

správního orgánu při zveřejňování OOP), tak subjektivní povahy (např. nezájem 

navrhovatele).256 K tomu je navíc soud povinen brát v úvahu práva a povinnosti třetích osob, 

která by mohla být případným zrušení OOP dotčena.257 Proto ke zrušení OOP a k porušení právní 

jistoty těch, kteří svá práva aktivně prosazovali již ve fázi přípravy OOP, může soud přistoupit 

pouze ze závažných důvodů. „Za tyto závažné důvody je třeba považovat porušení kogentních 

 
251 Zákon č. 150/2002 Sb., správní řád soudní. §5. 
252 BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., ŠEBEK, P. Soudní řád správní – online komentář. 
3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdk. 
253 Tamtéž. 
254 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16.11.2010, č.j. 1 Ao 2/2010-116. Tento závěr byl následně potvrzen i 
ÚS – viz nález ÚS ze dne 9.12.2013, sp. zn. I. ÚS 1472/12, bod 15. 
255 Rozsudek NSS ze dne 13.5.2014, č.j.  6 Aos 3/2013-29, srov. rozsudek NSS ze dne 6.11.2014, č.j. 7 As 186/2014-
49 a nález ÚS ze dne 7.5.2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11. 
256 K důvodům subjektivní povahy viz rozsudek NSS ze dne 28.8.2012, č.j. 1 Ao 1/2010-247, body 57 a 61. 
257 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16.11.2010, č.j. 1 Ao 2/2010-116. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdk
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procesních a hmotněprávních norem chránících zásadní veřejné zájmy, které stěžejním 

způsobem předurčují proces přijímání a obsah opatření obecné povahy.“258 259 260 

3.2.9 Přezkum opatření obecné povahy  

Jak již bylo uvedeno výše, základním prostředkem obrany proti již vydanému a účinnému OOP 

je podání návrhu na zrušení OOP nebo jeho části dle §101a an. SŘS. Proti OOP totiž není možné 

podat řádný opravný prostředek v rámci řízení před orgány veřejné správy.261 Tím tak odpadá 

i základní princip subsidiarity správního soudnictví.262 

OOP také podléhá správnímu přezkumu.263 Pro veřejnost však nejde o moc účinný nástroj, 

neboť na zahájení přezkumného řízení neexistuje právní nárok. I přesto se v praxi díky přeplněné 

agendě správních soudů, může jednat o vhodnější nástroj ochrany, a to především v případech 

zjevného porušení zákona. Přezkumné řízení však musí být zahájeno ve lhůtě jednoho roku od 

účinnosti opatření. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o řádný opravný prostředek, není 

osoba, která byla OOP zkrácena na svých právech, povinna k podání podnětu k zahájení 

přezkumného řízení jako podmínky pro přístup k soudní ochraně.264 

Soudní přezkum OOP upravuje SŘS v §101a až §101d. Řízení probíhá před místně příslušnými 

krajskými soudy s následnou možností napadení rozsudku kasační stížností projednávanou NSS. 

Návrh je zahájení řízení je nutné podat nejpozději do 1 roku ode dne účinnosti OOP, přičemž 

zmeškání lhůty nelze prominout a soud je povinen takový návrh odmítnout. Návrh může podat 

ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech OOP zkrácen.265 Soud je při rozhodování vázán 

rozsahem i důvody návrhu.266  

 
258 Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, č.j. 1 Ao 2/2010-185. 
259 BAHÝLOVÁ, L. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Opatření obecné povahy (podruhé). Soudní rozhledy, 
7/2011. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?docume
ntId=nrptembrgfpxg4s7g5pxgxzsgm3q&groupIndex=2&rowIndex=0. 
260 Blíže k důsledkům pasivity veřejnosti viz případ Nových Heřminov v kapitole 3.3.3. 
261 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §173 odst.2. 
262 Zákon č. 150/2002 Sb., správní řád soudní. §5 – viz kapitola 3.2.8. 
263 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §174. 
264 Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, č.j. 9 Ao 2/2008-62. 
265 Podrobněji se budu aktivní legitimací zabývat v následujících kapitolách. 
266 Toto pravidlo bylo do SŘS zakotveno až s účinností novely č. 303/2011 Sb. Do začátku roku 2012 tak soud mohl 
zkoumat OOP i z navrhovatelem nevytčených důvodů. 
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Úkolem soud je posoudit, zda je OOP v rozporu se zákonem, zda ten, kdo je vydal, překročil 

meze své působnosti a pravomoci, anebo zda OOP bylo vydáno zákonem stanoveným 

způsobem. Pokud dojde k závěru, že je návrh důvodný, OOP nebo jeho část zruší. 

Při posuzování OOP postupuje soud dle tzv. algoritmu soudního přezkumu OOP, který zavedl 

NSS rozsudkem ze dne 27.9.2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98. Algoritmus spočívá v následujících pěti 

na sebe navazujících krocích: 

1. přezkum pravomoci správního orgánu vydat OOP, 

2. přezkum, zda správní orgán při vydávání OOP nepřekročil meze zákonem vymezené 

působnosti, 

3. přezkum, zda bylo OOP vydáno zákonem stanoveným způsobem, 

4. přezkum, zda je obsah OOP v souladu se zákonem, 

5. přezkum OOP z hlediska jeho přiměřenosti (proporcionality).267 

Při hodnocení přiměřenosti regulace obsažené v OOP je soud povinen respektovat a 

zohledňovat právo na samosprávu vydavatele OOP. Proto musí v pátém kroku svého 

přezkumu postupovat s „nejvyšší opatrností a zdrženlivostí, neboť soud tímto vstupuje do práva 

obce na samosprávu, které inherentně zahrnuje i právo uspořádat své územní poměry dle 

vlastních představ“268 a není oprávněn rušit OOP či jeho část pro každý zásah do vlastnických 

či jiných majetkových práv, ale jen pro takové zásahy, které jsou „zjevnými excesy a extrémními 

zásahy do ústavních práv jednotlivce“.269 Soud nemá za úkol stanovovat, jakým způsobem má 

být dané území využito, a tím přetvářet či dotvářet OOP, ale pouze dohlížet, zda se příslušná 

obec či kraj pohybuje v zákonem stanovených limitech.270 

Lze očekávat, že při přezkumu OOP bude soud nalézat nedostatky o různé intenzitě. Je dokonce 

velmi pravděpodobné, a to především s ohledem na časovou, právní, administrativní i finanční 

náročnost, že téměř u většiny OOP může soud zjistit určité chyby. Bylo by však neúměrné a 

s ohledem na důsledky OOP značně nepraktické, pokud by jakákoli chyba při pořizování měla 

 
267 5. krok provádí soud pomocí tzv. testu proporcionality – blíže viz rozsudek NSS ze dne 27.9.2005, č.j. 1 Ao 
1/2005-98. 
268 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 19.9.2016, č.j. 50 A 8/2016-26. [online]. [cit. 16. 06. 2019]. Dostupné 
z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43tqnzw, ve spojení 
s rozsudky NSS ze dne 5.2.2009, č.j. 2 Ao 4/2008-88 a ze dne 31.8.2011, č.j. 1 Ao 4/2011-42.  
269 Rozsudek NSS ze dne 31.8.2011, č.j. 1 Ao 4/2011-42, bod 32. 
270 Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, č.j.2 Ao 2/2007-73. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43tqnzw
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vést k jeho zrušení. Lze tak souhlasit s názorem, že ke zrušení OOP by měly vést jen takové 

nedostatky, které mohou mít závažné důsledky.271 272 

3.3 Veřejnost a zásady územního rozvoje 

ZÚR jsou svým obsahem nejobecnějším konceptem územního plánování vydávaným ve formě 

OOP. Jde o „nejvyšší“ územně plánovací nástroj, který podléhá správnímu i soudní přezkumu. 

Vzhledem k jejich územnímu rozsahu a principu závaznosti vyššího nástroje pro nižší je účast 

veřejnosti na jeho tvorbě zásadní. Přesto nebývá tak vysoká jako v případě územních či 

regulačních plánů,273 a to nejspíše z důvodu ne zcela přímého vlivu na životy občanů, kteří často 

důsledky ZÚR pocítí a začnou brát na vědomí až v důsledku účinků územních plánů. Svůj podíl 

na tom může mít i ztížená možnost procesního zapojení jednotlivců při tvorbě ZÚR. 

3.3.1 Role veřejnosti při pořizování ZÚR 

První příležitost k ovlivnění podoby ZÚR dává StZ veřejnosti po vypracování návrhu ZÚR, a to 

v prvotním projednávacím stádiu, kdy se společně s veřejností k návrhu vyjadřují i nejrůznější 

veřejné orgány. Veřejnost tak dostává prostor už ve fázi, po které je návrh často ještě znovu 

upravován a doděláván. Aby se veřejnost mohla řádně seznámit s návrhem, musí krajský úřad 

návrh ZÚR společně s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj doručit veřejnou vyhláškou. Do 

30 dnů od doručení pak může každý podat písemné připomínky. Tato možnost byla uzákoněna 

až s účinností novely č. 350/2012 Sb. Do té doby neměla veřejnost zákonem zaručené oprávnění 

připomínkovat návrh ZÚR ani se jinak zapojit do rané fáze územně plánovacího procesu. První 

příležitost k ovlivnění měla veřejnost až při veřejném projednání. I tak docházelo ze strany 

některých krajů k určitým vstřícným krokům, kdy prostřednictvím nadstandardních opatření 

umožnily veřejnosti participaci nad rámec zákona.274 

 
271 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str. 55. 
272 Např. rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, č.j. 2 Ao 3/2007-73 a rozsudek NSS ze dne 31.8.2011, č.j. 1 Ao 4/2011-
42.   
273 Tabulka zachycující účast veřejnosti při veřejných projednáních jednotlivých ZÚR – viz ZAHUMENSKÁ, V., 
HUMLÍČKOVÁ, P. Územní plánování v datech se zaměřením na účast veřejnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, 
3/2014. str. 260. ASPI LIT51029CZ. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/la
wText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema
0. 
274 Např. při pořizování ZÚR pro Olomoucký kraj byla veřejnost už v přípravné fázi vyzvána k podání svých podnětů 
prostřednictvím svých obecních úřadů, které následně byly projednávány na ústních projednáních – viz 
ZAHUMENSKÁ, V., HUMLÍČKOVÁ, P. Územní plánování v datech se zaměřením na účast veřejnosti. Časopis pro 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
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Upravený a posouzený návrh zohledňující podané připomínky a stanoviska je podroben další a 

pro veřejnost zásadní fázi pořizovacího procesu – řízení o ZÚR. To představuje modifikované 

řízení o vydání OOP dle §172 SŘ.275  

Prvním krokem je doručení návrhu, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

veřejnou vyhláškou. Společně s tím doručí veřejnou vyhláškou krajský úřad i oznámení o 

konání veřejného projednání, přičemž veřejné projednání se nesmí konat dříve než po uplynutí 

lhůty 15 dnů od doručení oznámení, tj. 30 dní od zveřejnění na úřední desce pořizovatele. 

Nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou dotčené obce, 

oprávněný investor276 a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stejné lhůtě může kdokoli 

uplatnit připomínky. 

Po skončení veřejného projednání vyhodnotí krajský úřad jeho výsledky a zpracuje při 

zohlednění veřejného zájmu návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. 

Tyto návrhy je povinen zaslat dotčeným orgánům a MMR jako nadřízenému orgánu územního 

plánování s výzvou k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů. StZ zakotvuje fikci souhlasu 

v případě neuplatnění stanoviska ve stanovené lhůtě.277  

Pokud to výsledky veřejného projednání vyžadují, zajistí krajský úřad úpravu návrhu ZÚR. 

Pokud je nucen v souladu s výsledky k podstatné úpravě návrhu, je třeba uspořádat nové veřejné 

projednání, na kterém se úpravy předloží k projednání. Opakovanému veřejnému projednání 

tak podléhají pouze takové části návrhu, ve kterých došlo k podstatným úpravám. StZ neuvádí, 

co se rozumí podstatnou úpravou. Dle Marečka a kol. by mohlo jít o nové vlivy na veřejné zájmy, 

jež si vyžadují nové stanovisko dotčeného orgánu nebo by se mohlo jednat o úpravu, která by 

významně negativně ovlivňovala práva těch, kteří jsou oprávněni k podání námitek.278 Není 

vyloučena ani možnost, kdy krajský úřad dojde k názoru, že je třeba vypracovat zcela nový návrh 

ZÚR. Díky novele StZ č. 225/2017 Sb. došlo k odstranění zkrácené lhůty pro uplatnění 

připomínek a námitek veřejnosti při opakovaném veřejném projednání (musely být uplatněny 

 
právní vědu a praxi 3/2014. str. 260. LIT51029CZ [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.noveaspi.
cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk
%C3%A1#lema0. 
275 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 129. 
276 Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury – viz zákon 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §23a.  
277 Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. §39 odst. 4. 
278 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 130. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/51029/1/2?vtextu=ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20zahumensk%C3%A1#lema0
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nejpozději do skončení veřejného projednání). Pro opakované veřejné projednání tak platí stejná 

pravidla jako pro první. 

3.3.2 K nemožnosti dotčených vlastníků nemovitostí podat námitky 

V procesu pořizování ZÚR nejsou k podání námitek oprávněni vlastníci nemovitostí, jejichž 

vlastnická práva, zájmy a povinnosti by mohly být ZÚR přímo dotčeny. StZ, jako speciální 

zákonná úprava, tím razantně zužuje počet oprávněných osob k podání námitek oproti obecnému 

režimu SŘ.279 Důvodem je relativní obecnost ZÚR, jejich zaměření na řešení záležitostí 

nadmístního významu a měřítko grafické části,280 díky čemuž není prakticky možné určit 

konkrétní pozemky a stavby, jichž se ZÚR budou přímo dotýkat.281 Následné posuzování, zda je 

konkrétní vlastník ZÚR přímo dotčen či ne, by v praxi mohlo způsobit nemalé obtíže.  

JUDr. Potěšil Ph.D. a kol. však v tomto omezení vidí potenciální znemožnění efektivního 

uplatnění práv dotčených vlastníků, neboť při závazném vymezení ploch a koridorů nadmístního 

významu, s ohledem na hierarchickou vázanost jednotlivých nástrojů, je následné rozhodování 

obcí o námitkách vlastníků při tvorbě územních plánů zcela determinováno obsahem ZÚR a 

nemohou tak námitky jakkoli zohlednit.282  

V tomto případě je však dle mého názoru třeba přisvědčit úmyslu zákonodárce, a to především 

z důvodu praktického charakteru spočívajícího v zajištění řádného a rychlého průběhu 

územně plánovacího procesu, který by byl dozajista narušen a značně prodloužen, pokud by 

každý přímo dotčený vlastník, s ohledem na územní rozsah ZÚR, měl možnost uplatnění 

námitky. O té totiž nejenže musí být rozhodnuto společně s vlastním odůvodněním, ale navíc, 

pokud námitka směřuje proti stanovisku dotčeného orgánu, je třeba, aby měl příslušný orgán 

možnost se k námitce vyjádřit.283 Je tak nepochybné, že při počtu vlastníků, kteří by mohli 

potenciálně námitku vznést, by šlo o znatelnou časovou zátěž, která by mohla vést v krajních 

případech až ke zhroucení celého procesu. V tomto případě se nelze dovolávat ani odepření 

 
279 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 5. 
280 Vyhláška č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. §6 odst. 2. 
281 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 186-192. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw. 
282 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon - online komentář. 4. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 4/2015. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi. 
283 Rozsudek NSS ze den 21.4.2010, č.j. 8 Ao 1/2010-89. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmrw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdgmi
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spravedlnosti, neboť dotčení vlastníci se stále mohou domáhat soudního přezkumu ZÚR dle 

§101a SŘS. 

3.3.3 Soudní přezkum ZÚR se zaměřením na případ Nových Heřminov 

Po vydání ZÚR je hlavním prostředkem ochrany veřejnosti řízení o zrušení OOP nebo jeho části 

dle §101a an. SŘS. Zde se, v porovnání s počtem osob oprávněných k podání námitek v řízení o 

návrhu ZÚR, okruh aktivně legitimovaných osob podstatně zvyšuje, neboť návrh je oprávněn 

podat kdokoli, kdo tvrdí, že byl ZÚR na svých právech zkrácen.284 Soudní ochrana tudíž 

představuje nejsilnější a nejpodstatnější prostředek ochrany dotčené veřejnosti proti ZÚR.  

Zásadním specifikem soudního přezkumu ZÚR je aktivní legitimování obce, která navíc dle 

§101a odst. 2 není povinna k úspěšnému uplatnění návrhu tvrdit zkrácení na svých právech. 

Zákonodárce tak přiřkl aktivní legitimaci obci z důvodu, že se nachází na území kraje a je tak 

vysoce pravděpodobné, že se vydané ZÚR mohou významně dotknout jejích zájmů, resp. zájmu 

jejích občanů. Dle judikatury NSS však musí existovat vztah mezi regulací v ZÚR a právní 

sférou žalující obce. 285 Jinak řečeno návrh musí být opodstatněný.286  

Oprávnění dle §101a odst. 2 SŘS otevírá možnost občanům obce, kteří nenaplňují striktnější 

podmínky aktivní legitimace dle §101a odst. 1, bránit se proti účinkům ZÚR prostřednictvím 

svých volených zástupců. Občané obce, kteří negativně vnímají účinky krajské regulace, tak 

mohou vyvíjet nátlak na svou politickou reprezentaci a domáhat se ochrany svých zájmů jakožto 

jednoho z hlavních úkolů obce. Ta má povinnost požadavky svých občanů odpovědně zhodnotit 

a případně i prosadit prostřednictvím návrhu na zrušení ZÚR. 

Jedním z nejznámějších případů, který skončil až u ÚS, je návrh obce Nové Heřminovy na 

Bruntálsku na zrušení části ZÚR Moravskoslezského kraje. Obec se, i za podpory svých občanů 

vyjádřené v referendu,287 rozhodla pro podání návrhu na zrušení části ZÚR, v níž byla vytyčena 

 
284 Zákon č. 150/2002 Sb., správní řád soudní. §101a odst. 1. 
285 Např. rozsudek NSS ze dne 21.6.2012 1, č.j. Ao 7/2011-526, rozsudek NSS ze dne 8.2.2012, č.j. 7 Ao 8/2011-75. 
286 BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., ŠEBEK, P. Soudní řád správní – online komentář. 
3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016. [online]. [cit. 09. 06. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdk. 
287 Referendum proběhlo v roce 2008. Z 220 oprávněných voličů se jich referenda účastnilo 77, přičemž 55 voličů 
se vyjádřilo proti stavbě přehrady, 21 se vyslovilo pro stavbu přehrady a 1 hlas byl neplatný. Referendum tak nejen 
že velmi těsně splnilo podmínky platnosti dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ale ani odpor ze strany 
občanů obce nebyl zcela jednoznačný – viz Lidé z Nových Heřminov si zvolili boj proti přehradě.  Aktuálně.cz, 2008. 
[online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z:  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-z-novych-herminov-si-zvolili-boj-
proti-prehrade/r~i:article:615194/. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdk
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdk
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-z-novych-herminov-si-zvolili-boj-proti-prehrade/r~i:article:615194/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-z-novych-herminov-si-zvolili-boj-proti-prehrade/r~i:article:615194/
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plocha, na které má stát opatření ke snížení povodňových rizik. Opatření spočívá ve vytvoření 

vodní nádrže s přehradou, kvůli které však musí dojít k zatopení části obce, což se 

z pochopitelných důvodů některým obyvatelům obce nezamlouvalo.288  

Jako první věc projednával Krajský soud v Ostravě, který nakonec vydal zamítavé rozhodnutí.289 

Obec především namítala, že kraj nepřiměřeně zasahuje do jejího území, jehož část se doslova 

chystá zlikvidovat, aniž by při přípravě ZÚR zvážil jinou neinvazivní variantu.290 Kraj potvrdil, 

že tzv. nulová varianta, kterou vláda označila pro účely řádné povodňové ochrany za 

nedostatečnou,291 nebyla součástí variant řešení, avšak obec Nové Heřminovy tuto absenci 

v procesu přípravy ZÚR nenamítala. Obec totiž byla v průběhu celého procesu zcela pasivní. 

Kraj se tak rozhodoval mezi dvěma dlouhodobě diskutovanými variantami, z nichž nakonec 

vybral pro obec tu méně invazivní. Krajský soud v Ostravě dal za pravdu kraji, jemuž přisvědčil, 

že není jeho povinností zpracovávat variantu řešení, která nebyla v průběhu pořizování ZÚR 

obcí ani nikým jiným navrhnuta. K tomu soud dodal, že kraj dostatečně zvážil a vypořádal 

všechny střety zájmů, což se projevilo i v přijetí méně invazivní alternativy řešení navzdory 

tomu, že varianta větší přehrady byla z hlediska ostatních kritérií vhodnější.  

Obec proti rozhodnutí podala kasační stížnost.292 NSS s odkazem ustálený algoritmus soudního 

přezkumu OOP uvedl, že poslední krok algoritmu spočívající v hodnocení přiměřenosti 

zvoleného řešení je dle setrvalé judikatury možný pouze, pokud v přípravné fázi OOP byla 

přiměřenost takového řešení rozporována. V opačném případě by NSS „rozhodoval v první 

linii“293 a nahrazoval kompetence pořizovatele OOP, což by bylo v rozporu s dělbou moci. Obci 

byla tak opět vytknuta její pasivita při pořizování ZÚR, pro kterou neuvedla omluvitelné 

důvody.294 V otázce vypořádání protichůdných zájmů se NSS ztotožnil se závěry krajského 

soudu.  

 
288 První projekt přehrady byl vypracován už v roce 1923, k jeho realizaci se ale nepřikročilo. Znovu se o přehradě 
začalo jednat až po ničivých povodních v roce 1997 - viz RADOVÁ, M. Vlnobití emocí kvůli přehradě na Bruntálsku. 
Referendum se oddaluje. iDNES.cz, 2014. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.idnestr.cz/ostrava
/zpravy/referendum- kvuli- prehrade-  nove- herminovy- se- oddaluje.A140123_2025549_ostrava-zpravy_jog. 
289 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.2.2014, č.j. 79 A 6/2013-173. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. 
Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpw443tl43tgmy. 
290 V rámci přípravy ZÚR bylo rozmýšleno mezi dvěma variantami řešení. První z variant předpokládala úplné 
zatopení obce, druhá pak pouze zatopení částečné. Nakonec byla zvolena pro obec příznivější varianta spočívající 
v jejím částečném zachování – viz rozsudek NSS ze dne 4.11.2014, č.j. 2 As 46/2014-79.  
291 Usnesení Vlády ČR č. 444 ze dne 21.4.2008. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z: https://appstr.odok.cz/djv-
agenda?date=2008-04-21. 
292 Rozsudek NSS ze dne 4.11.2014, č.j. 2 As 46/2014-79. 
293 Tamtéž, bod 17. 
294 Svoji pasivitu obec zdůvodňovala mj. jako důsledek masivní kampaně ze strany stavebníka – viz rozsudek NSS 
ze dne 4.11.2014, č.j. 2 As 46/2014-79, bod 6. 

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/referendum- kvuli- prehrade-%20 nove- herminovy- se- oddaluje.A140123_2025549_ostrava-zpravy_jog
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/referendum- kvuli- prehrade-%20 nove- herminovy- se- oddaluje.A140123_2025549_ostrava-zpravy_jog
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpw443tl43tgmy
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2008-04-21
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2008-04-21
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Obec se výsledky řízení nehodlala smířit a podala ústavní stížnost.295 Ta ovšem byla zamítnuta 

jako nedůvodná. ÚS tak podpořil závěry správních soudů o negativním následku procesní 

pasivity v pořizovací fázi OOP, když s odkazem na svou předchozí judikaturu uvedl, „že 

ochrana práv v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy závisí také na aktivitě 

navrhovatele v procesu pořizování tohoto opatření. Před správním soudem tak zpravidla nelze 

uspět s tvrzením o nepřezkoumatelném, nedostatečném či nesprávném vyvážení veřejných a 

soukromých zájmů, pokud tyto zájmy nebyly uplatněny v procesu pořizování územního plánu“.296 

3.4 Veřejnost a územní plán 

Územní plán je základní koncepční nástroj obce, kterým dochází k ovlivňování podoby jejího 

území na dlouhá léta dopředu. Navíc zavazuje orgány při následné tvorbě regulačních plánů a 

při územně rozhodovací činnosti. Tím zásadním způsobem zasahuje do života obyvatel obce a 

jejich účast na jeho pořizování je tudíž neopominutelný a základní prvek jeho tvorby. 

3.4.1 Role veřejnosti při pořizování ÚP 

Územní plán je možné pořídit z vlastního podnětu zastupitelstva obce nebo na návrh orgánu 

veřejné správy, občana obce, oprávněného investora nebo fyzické nebo právnické osoby, která 

má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce.297 Jak již bylo uvedeno 

výše, nejedná se o návrh, ale o pouhý podnět, kterým není zastupitelstvo nijak vázáno a je zcela 

na jeho volné úvaze, zda návrhu vyhoví.298 299 

V případě, že obec, resp. její zastupitelstvo v rámci výkonu samostatné působnosti, rozhodne o 

pořízení ÚP, dojde ke zpracování návrhu jeho zadání, ve kterém jsou stanoveny hlavní cíle a 

požadavky na zpracování následného návrhu ÚP. K návrhu zadání má každý možnost podat 

písemné připomínky do 15 dnů od jeho doručení veřejnou vyhláškou. Tím tak dostávají 

 
295 Nález ÚS ze dne 8.11.2018, sp.zn. I. ÚS 178/15.  
296 Tamtéž, bod 37, srov. nález ÚS ze dne 7.5.2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11. 
297 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §44. 
298 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon - online komentář. 3. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 3/2014. [online]. [cit. 15. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdina.  
299 Podaný návrh je nejprve posuzován pořizovatelem ÚP, který zkontroluje splnění obsahových náležitostí dle §46 

StZ a posoudí soulad s právními předpisy. Při zjištění nedostatků vyzve navrhovatele k jejich odstranění 
v přiměřené lhůtě. Pokud navrhovatel v dané lhůtě nedostatky neodstraní, pořizovatel návrh odmítne. Bezvadný 
návrh je i se stanoviskem pořizovatele postoupen zastupitelstvu, které na jeho základě rozhodne o pořízení ÚP. 
Případně návrh zamítne. O výsledku musí být navrhovatel bezodkladně informován – viz zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. §46. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdina
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpw62zrl42c443cl4zdambwl4ytqm27obtdina
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obyvatelé obce možnost ovlivnit podobu návrhu ÚP už před jeho zpracováním, což je zásadní 

rozdíl oproti pořizování ZÚR, kde má veřejnost první možnost k vyjádření až po prvotním 

zpracování návrhu. 

Do účinnosti novely StZ č. 350/2012 Sb., bylo možno v zadání ÚP stanovit pořízení tzv. 

konceptu ÚP,300 který obsahoval jednotlivá variantní řešení.301 O konceptu ÚP se konalo 

obligatorní veřejné projednání, kde byly jednotlivé varianty řešení konzultovány s veřejností, 

která tak měla už v brzké fázi pořizovacího procesu možnost přímé konfrontace s pořizovatelem, 

a tudíž i lepší pozici k ovlivnění podoby budoucího návrhu. Mimo to kromě připomínek mohly 

oprávněné osoby podávat námitky, o kterých bylo ale rozhodováno až společně s námitkami 

podanými k návrhu ÚP.302 Zrušení této etapy pořizovacího procesu bylo obhajováno především 

výraznou časovou úsporou a dostatečným prostorem pro uplatnění zájmů veřejnosti v jiných 

fázích pořizovacího procesu.303 

Na základě upraveného a schváleného zadání nebo schválených pokynů pro zpracování ÚP, 

dojde k pořízení návrhu ÚP. Návrh se zpracovává ve dvou postupných fázích, přičemž 

v každé fázi dostává veřejnost prostor ke svému vyjádření. Na konci první fáze dojde ke 

zveřejnění „přípravné verze“ návrhu ÚP. Následně po dobu 45 dnů, přesněji řečeno po dobu 

30 dnů od doručení návrhu veřejnou vyhláškou, je každý oprávněn k uplatnění písemných 

připomínek, a to u pořizovatele ÚP. Následně dojde k úpravě návrhu. O této upravené verzi je 

pak konáno veřejné projednání, které je možné uspořádat nejdříve po 15 dnech od doručení 

návrhu veřejnou vyhláškou. I zde je každý oprávněn k podání písemných připomínek, a to ve 

lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě jsou oprávněný investor, zástupce 

veřejnosti a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení oprávněni k uplatnění 

námitek.  

Novela StZ č. 225/2017 Sb., umožnuje od 1.1.2018 pořízení ÚP s prvky regulačního plánu. 

V případě, že se obec rozhodne tuto možnost využít, dojde k rozšíření okruhu osob oprávněných 

 
300 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění do 31.12.2012. §48. 
301 JARMIČ, L., ZAHUMENSKÁ, V. O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Brno: 
Ekologický právní servis, 2010. str. 16. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z: https://aa.ecn.cz/img_upload/8d7
362970723bd7ec5a17e791cf88d95/o_uzemnim_planovani.pdf. 
302 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění do 31.12.2012. §53, ve spojení 
s rozsudkem NSS ze dne 18.12.2008, č.j.  1 Ao 4/2008-110. 
303 Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 
a stavebním řádu. Zvláštní část, bod 72. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0. 

https://aa.ecn.cz/img_upload/8d7362970723bd7ec5a17e791cf88d95/o_uzemnim_planovani.pdf
https://aa.ecn.cz/img_upload/8d7362970723bd7ec5a17e791cf88d95/o_uzemnim_planovani.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
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k podání námitek o ty, kteří jsou aktivně legitimováni k jejich podání v řízení o regulačních 

plánu.304 

Následný scénář je obdobný jako v případě ZÚR.305 Na základě výsledků veřejného projednání 

pořizovatel s ohledem na veřejný zájem zpracuje návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách a 

návrh na vyhodnocení připomínek, které následně předloží dotčeným orgánům k vyjádření 

stanovisek. Pokud se dotčené orgány do 30 dnů nevyjádří, platí, že s návrhy souhlasí.306  

S ohledem na námitky, připomínky a stanoviska dotčených orgánů pořizovatel návrh ÚP upraví. 

Pokud dojde k podstatné úpravě návrhu, je třeba opakovat veřejné projednání. Nedostatky 

návrhu mohou být tak zásadní, že se rozhodne o jeho přepracování, což má za následek 

opakování pořizovacího řízení. Pokud dojde pořizovatel závěru, že je ÚP v rozporu se zákonem, 

navrhne jeho zamítnutí.307  

Nejsou-li úpravy podstatné ani nijak zásadní, postoupí pořizovatel upravený a posouzený návrh 

s odůvodněním zastupitelstvu ke schválení.308 To ho může dle §54 odst. 3 StZ schválit, zamítnout 

nebo vrátit pořizovateli s pokyny k nápravě a novému projednání. Zastupitelstvo nesmí návrh 

měnit či jakkoli doplňovat, jelikož by tak docházelo k obcházení procedury pořízení ÚP a tím 

ke zkrácení práv veřejnosti.309  

3.4.2 Zásadní judikatura pro oprávnění dotčených vlastníků k podání námitek 

Zařazení vlastníků dotčených nemovitostí mezi oprávněné subjekty k podání námitek je žádoucí, 

neboť jsou to právě oni, kdo mohou být ÚP plánem na svých právech zasaženi nejvýrazněji. Sám 

NSS konstatoval, že „nelze nevidět, že územní plán představuje významný, byť ve své podstatě 

spíše nepřímý zásah do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní 

regulace podléhají, neboť dotyční vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat pouze 

v mezích přípustných podle územního plánu. Znamená to především, že jsou omezeni v tom, co 

 
304 Viz kapitola 3.5 ve spojení s kapitolou 4.1. 
305 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §39. 
306 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §53 odst. 1. 
307 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §53. 
308 V odůvodnění OOP musí být dostatečně vymezeny rozhodovací důvody. Správní orgán je povinen uvést důvody 
výroku, podklady pro jeho vydání, jakož i úvahy, které ho k výroku dovedly. V opačném případě by OOP bylo 
nepřezkoumatelné – viz rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, č.j.  1 Ao 3/2008-136. 
309 Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, č.j. 1 Ao 6/2010-130. 
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se svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, na přípustné varianty využití jejich 

nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu“.310 311  

Zásadní problematikou, kterou se i opakovaně zabýval NSS, je otázka aktivní legitimace 

vlastníků neboli vymezení pojmu „dotčenosti“ vlastníka. Jak uvádí NSS i v návaznosti na 

judikaturu Ústavního soudu312 a prvorepublikového Nejvyššího správního soudu313 „pojem 

„dotčenosti” nutno vykládat šířeji nežli jen tak, že může být naplněn pouze u vlastníků pozemků 

či staveb, na které přímo dopadá změna územního plánu. „Dotčenost” se ovšem nevyčerpává 

ani v hranicích mechanicky vnímaného „sousedění” pozemků či staveb určitých vlastníků s těmi 

pozemky či stavbami, na něž přímo dopadá změna územního plánu; dotčen totiž může být – ovšem 

spíše jen výjimečně – i vlastník pozemku (stavby) vzdálenější, má-li zamýšlená změna územního 

plánu takovou povahu, že při jejím provedení je reálné podstatné ovlivnění poměrů i na tomto 

pozemku (stavbě). „Dotčení” se proto musí posuzovat materiálně…“314 Z toho vyplývá, že 

dotčeným vlastníkem může být i tzv. „nemezující soused“,315 pokud to okolnosti v konkrétním 

případě odůvodňují. Příkladem takovými okolnostmi mohou být různé imise jako hluk, vibrace 

či pach z užívání dopravních staveb.  

Zajímavá situace, se kterou se správní judikatura musela vypořádat, nastává v případě, kdy je 

nemovitost ve spoluvlastnictví a dotčení spoluvlastníci se nemohou shodnout, zda proti ÚP 

brojit či nikoli. V takovém případě judikatura dovodila, že právo bránit se svědčí každému 

spoluvlastníku zvlášť bez ohledu na velikost jeho podílu.316 

Dotčený vlastník má právo svou námitkou napadat jakoukoli část návrhu ÚP, nikoli pouze tu, 

v rámci níž je do jeho právní sféry zasahováno. Může rovněž rozporovat i procesní postupy 

veřejných orgánů při zadávání a pořizování ÚP.317 

3.4.3 Soudní přezkum ÚP se zaměřením na aktivní legitimaci 

Po vydání ÚP nastupují opět dvě možnosti. Jednou z nich je podání podnětu k přezkumu 

k příslušnému krajskému úřadu, který je oprávněn přezkoumat soulad ÚP se zákonnými 

 
310 Rozsudek NSS ze dne 24.6.2010, č.j. 7 Ao 2/2010-78. 
311 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str.21. 
312 Nález ÚS ze dne 7.4.2005, sp. zn. III. ÚS 609/04. 
313 Nález NSS ČSR ze dne 22. 6. 1938, Boh. A 14314/38, Nález NSS ČSR Boh. A 9764/32. 
314 Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, č.j. 2 Ao 2/2007-73. 
315 Tamtéž. 
316 Rozsudek NSS ze dne 31.10.2013, č.j. 5 Aos 1/2012-140. 
317 Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č.j. 1 Ao 1/2009-185. 
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požadavky, pokud tedy zahájí přezkumné řízení ve lhůtě do jednoho roku ode dne, kdy nabyl ÚP 

účinnosti.318  

Druhou a efektivnější variantou je podání návrhu na zrušení ÚP či jeho části k příslušnému 

krajskému soudu dle §101a an. SŘS. K jeho podání je, jak již bylo uvedeno výše, oprávněn 

každý, kdo tvrdí, že byl ÚP na svých právech zkrácen. Což se na první pohled může zdát, 

jako velmi široký okruh osob. NSS však tento okruh zúžil, když přiznal aktivní legitimaci jen 

osobám, kterým svědčí k nemovitosti absolutní právo, což jsou vyjma vlastníků např. osoby 

oprávněné z věcných břemen. Naopak osoby, které mají v držení nemovitost na základně práva 

relativní povahy (nájemce, pachtýř aj.) se domáhat soudního přezkumu nemohou. Svůj postoj 

NSS odůvodnil tím, že osoby, které mají věc v užívání, mají požadovat iniciaci soudního 

přezkumu po tom, kdo jim věc přenechal, „neboť jejich práva se nevztahují k území (resp. jeho 

části), nýbrž k tomu, kdo jim užívání části území umožnil na základě příslušné smlouvy 

zakládající jejich relativní práva.“319 Tento přístup, který umožňuje obranu práv pouze 

zprostředkovaně, lze považovat za „krátkozraký“, neboť ve své faktické podstatě odnímá právo 

efektivní obrany před negativními důsledky ÚP a jiných OOP osobám, které v dané lokalitě žijí, 

ale nevlastní žádnou nemovitost. 320 

Naopak za krok správným směrem lze považovat přiznání aktivní legitimace vlastníkům 

nemovitostí, jakož i osobám s jiným věcným právem k nemovitostem, jež sousedí s územím 

regulovaným územním plánem. I ti totiž mohou být územním plánem na svých právech 

dotčeni.321 A ani zde se sousední nemovitostí nemyslí pouze nemovitosti se společnou hranicí 

s regulovaným územím. Dle NSS bude otázka – kam až možné dotčení sahá, záviset vždy na 

individuálních okolnostech, přičemž bude především nutno uvážit „velikost sídelní aglomerace, 

krajinný ráz, zalidněnost (zastavěnost), charakter území (zemědělské či průmyslové) atd.“322 

Zásadním judikaturním obratem, ke kterému došlo v návaznosti na přiznání aktivní legitimace 

environmentálním spolkům,323 bylo rozhodnutí Krajského soudu v Praze přiznávající 

oprávnění k podání návrhu na zrušení ÚP obce jiné dotčené obci.324 SŘS v §101a totiž 

 
318 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §174 odst. 2. 
319 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, č.j. 1 Ao 1/2009-120. 
320 ZAHUMENSKÁ, V., BENÁK, J. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 
legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-404-1. str.22. 
321 Rozsudek NSS ze dne 21.4.2010, č.j. 8 Ao 1/2010-89. 
322 Tamtéž. 
323 Viz kapitola 1.2 a kapitola 3.2.7. 
324 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27.4.2017, č.j. 50 A 2/2017-147. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné 
z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5pw443tl43demrv. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5pw443tl43demrv
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výslovně přiznává aktivní legitimaci obci jen ve vztahu k ZÚR kraje.325 Ze znění tohoto 

ustanovení by tak bylo možné usuzovat, že zákonodárce zamýšlel svěřit obcím pouze možnost 

brojit proti ZÚR a nikoli proti územně plánovacím dokumentům, které jsou vydávány jinými 

obcemi.  

Krajský soud však, především s ohledem na změnu judikatury v otázce aktivní legitimace 

spolků, dovodil, že obec lze, stejně jako spolky, považovat za „dotčenou veřejnost“ ve smyslu 

Aarhuské úmluvy, neboť nevidí důvod, proč by se ve světle nové judikatury, která za určitých 

podmínek přiznává aktivní legitimaci právnickým osobám soukromého práva, nemělo oprávnění 

vztahovat i na veřejnoprávní právnické osoby. Oprávnění k podání návrhu lze dle krajského 

soudu dovodit i ze znění zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, dle něhož „obec pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též 

veřejný zájem“.326  

Se závěry krajského soudu nelze z mého pohledu jinak než souhlasit, a to i s ohledem na 

konkrétní skutkové okolnosti tohoto případu. Před podáním návrhu proběhly v dané obci volby 

do zastupitelstva, ve kterých se na prvních dvou místech umístila sdružení kandidátů, která si za 

svoji prioritu zvolila boj proti megalomanským projektům v blízkosti obce a snížení hlukové 

zátěže.327 Tato uskupení získala celkově 7 z 9 mandátů.328 Z výsledků voleb je tedy patrná vůle 

občanů obce dát svým hlasem zastupitelům mandát k obraně jejich zájmů a bylo by proto 

nedůvodné, i s ohledem na zákonné požadavky pro zmocnění zástupce veřejnosti, odmítat 

oprávnění takto „zmocněného“ subjektu.  

V současné době je případ u NSS, a to na základě podané kasační stížnosti ze strany developerů 

i obce Čestlice. Že se jedná o zásadní a dalo by se říct „revoluční“ závěr dokazuje i fakt, že došlo 

k postoupení věci rozšířenému senátu.329  

 
325 Viz kapitola 3.3.3. 
326 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. §2 odst. 2. 
327 Návrh na zrušení OOP podala středočeská obec Dobřejovice, která se jeho prostřednictvím domáhala zrušení 
změny ÚP sousední obce Čestlice, v rámci níž byla naplánována výstavba téměř dvacetihektarové nákupní zóny. 
328 NEZHYBA, J. Zrušení územního plánu Čestlic – důležitý rozsudek přiznávající právo obce napadnout územní plán 
sousední obce. Frank Bold Advokáti, 2018. [online]. [cit. 11. 06. 2019]. Dostupné z 
https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/1000-zruseni-uzemniho-planu-cestlic-dulezity-rozsudek-priznavajici-pravo-
obce-napadnout-uzemni-plan-sousedni-obce#_ftn1. 
329 Věc je vedena pod sp. zn. 2 As 187/2017. 

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/1000-zruseni-uzemniho-planu-cestlic-dulezity-rozsudek-priznavajici-pravo-obce-napadnout-uzemni-plan-sousedni-obce#_ftn1
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3.4.4 Role veřejnosti při vymezení zastavěného území 

Odrazuje-li obec poměrně složitý proces pořizování ÚP s vysokými finančními náklady, má 

možnost zvolit jednodušší postup spočívající v pouhém vymezení zastavěného území. Tuto 

alternativu volí často menší obce, pro něž je k rozvoji spojenému s novou výstavbou finančně a 

administrativně náročný ÚP zbytečný.330  

Vymezení zastavěného území se opatřuje samostatným postupem dle speciální úpravy §59 a 

§60 StZ. Stejně jako ÚP je vydáván ve formě OOP, takže se pro jeho pořízení použije 

subsidiárně úprava části šesté SŘ.   

Práva veřejnosti v řízení o VZÚ jsou oproti řízení o ÚP omezenější, neboť řízení o VZÚ vychází 

především z obecné úpravy SŘ, která je k možnostem zapojení veřejnosti v porovnání s 

úpravou StZ o něco méně přívětivější. Zásadní rozdíly se projevují ve fakultativnosti veřejného 

projednání a okruhu osob oprávněných k podání připomínek a námitek.  

Řízení o návrhu VZÚ je primárně písemné.331 Připomínky ve lhůtě určené úřadem mohou 

podávat jen ti, kdo mohou být návrhem přímo dotčeni.332 K uplatnění písemných a 

odůvodněných námitek v prekluzivní lhůtě 30 dnů jsou legitimováni pouze vlastnící pozemků, 

jež jsou situovány v zastavěném území a vlastníci sousedních pozemků.333 K podání námitek 

tak nejsou oprávněni všichni vlastníci nemovitostí dotčení VZÚ, jako je tomu u ÚP. 334 

VZÚ lze ve lhůtě 1 roku od jeho účinnosti napadnout návrhem na zrušení dle §101a an. SŘS.  A 

ve stejné lhůtě musí být zahájeno i případné přezkumné řízení správním orgánem.335  

3.5 Veřejnost a regulační plán 

Regulační plán je oproti ZÚR a ÚP specifickým nástrojem. Jeho mimořádnost spočívá nejen 

v možnosti vydání jak na krajské, tak i obecní úrovni, ale i v jeho „multifunkčnosti“, díky níž 

 
330 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 192. 
331 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 3. 
332 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 4. 
333 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §60 odst. 1. 
334 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon – online komentář. 4. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 4/2015. [online]. [cit. 06. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdmma.  
335 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §174 odst. 2. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdmma
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdmma
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může sloužit nejen jako koncepční nástroj, ale ve chvíli, kdy nahrazuje územní rozhodnutí, i jako 

nástroj realizační.  

Regulační plán je vydáván z podnětu nebo na žádost.336 Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.2 

vydáním RP mohou ZÚR i ÚP podmínit územní rozhodování v určité ploše či koridoru. 

V takovém případě musí zároveň stanovit, jakým způsobem má být RP pořízen.337 Toto omezení 

může představovat poměrně zásadní zásah do práv osob, které mají zájem se v daném území 

prakticky jakkoli stavebně angažovat, a z toho důvodu jim zákonodárce dává vícero možností, 

jak vydání RP iniciovat. Navíc podmínění rozhodování má svou časovou limitaci (viz dále). 

3.5.1 Regulační plán pořizovaný z podnětu 

Pokud je řízení o RP vyvoláno podnětem, rozhodne o pořízení RP příslušné zastupitelstvo obce, 

resp. kraje samostatným rozhodnutím.338 Podnět může být vlastní (samo zastupitelstvo 

iniciuje řízení), nebo podaný fyzickou či právnickou osobou nebo správním orgánem na 

speciálním formuláři.339 340 

Návrh zadání, který není součástí ÚP nebo ZÚR, a nebyl tak podroben žádné předchozí 

pořizovací proceduře, se doručí veřejnou vyhláškou, přičemž v prekluzivní lhůtě 15 dnů od 

doručení může kdokoli písemně uplatnit nezávazné požadavky na jeho obsah.341 342 Návrh 

zadání je následně postoupen zastupitelstvu ke schválení.  

 
336 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §62. 
337 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 160-171. [online]. [cit. 04. 08. 2019].  Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmzw. 
338 O pořízení RP v ploše, která je součástí vojenského újezdu, rozhoduje Ministerstvo obrany – viz zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §62 odst. 2 písm. d). 
339 Formulář je připojen jako příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. [online]. [cit. 10. 07. 2019]. Dostupné z 
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2006/2006c163z0500_2018c009z0013p008u001.pdf. 
340 Podnět se podává u kraje nebo obce, která je oprávněna k vydání předmětného RP. Obsahové náležitosti 
podnětu stanovuje StZ v §64 společně s přílohou č. 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
341 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §64 odst. 3. 
342 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 77-84. [online]. [cit. 04. 08. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dq&tocid=nnptembrhbpwk232ge4dq. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmzw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmzw
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2006/2006c163z0500_2018c009z0013p008u001.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dq&tocid=nnptembrhbpwk232ge4dq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dq&tocid=nnptembrhbpwk232ge4dq
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Na základě schváleného zadání RP pořizovaného z podnětu je autorizovanou osobou zpracován 

návrh RP.343 Zpracovaný návrh je doručen veřejnou vyhláškou a každý může k jeho obsahu 

v prekluzivní lhůtě 15 dnů uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.344 

3.5.2 Regulační plán pořizovaný na žádost 

Druhým způsobem, jak zahájit řízení o RP je podání žádosti. Žádost o vydání RP lze podat pouze 

v případě, kdy ZÚR nebo ÚP vymezují určitou plochu nebo koridor, v nichž nelze provádět 

územní změny bez vydání RP, a zároveň obsahují jeho zadání.345 Žádost může podat jakákoli 

fyzická i právnická osoba.346 Postup při pořízení RP na žádost upravuje StZ v §66.347 

Počáteční postup pořizování RP na žádost je podstatně odlišný od postupu pořizování RP 

z podnětu, neboť na rozdíl od podavatele podnětu, má žadatel navíc širokou škálu povinností.348 

Žadatel de facto přebírá činnost pořizovatele v prvotní fázi pořizování RP, kdy je mj. 

povinen sám zajistit zpracování návrhu RP a obstarat k návrhu veškerá potřebná stanoviska 

dotčených orgánů. Úlohou pořizovatele je jen zkontrolovat správnost a úplnost žádosti a 

předložit bezvadnou žádost zastupitelstvu ke schválení. Žadatel se rovněž podílí na financování 

pořízení RP úhradou některých výdajů, jako jsou náklady na zpracování RP nebo náklady 

spojené se získáním stanovisek od dotčených orgánů.349 

Pokud žadateli chybí k některému pozemku nebo stavbě v řešené ploše vlastnické či jiné 

potřebné právo, musí k žádosti o vydání RP připojit i souhlas vlastníků těchto nemovitostí nebo 

s těmito vlastníky uzavřít dohodu o parcelaci.350 351  

 
343 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §65 ve spojení s §158. 
344 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §65 odst. 3. 
345 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §62 odst. 3 ve spojení s §36 odst.2 a §43 odst. 2. 
346 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §62 odst. 3. 
347 Žádost se podává u příslušného pořizovatele a její obsahové náležitosti stanovuje §66 odst. 1 StZ společně 
s přílohou č. 10 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
348 Procesní pravidla dle §64 a §65 StZ se při pořízení RP na žádost neuplatní – viz MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební 
zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. str. 365-370. [online]. 
[cit. 04. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrh
bpwk232ge4dq&tocid=nnptembrhbpwk232ge4dq. 
349 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §63 odst. 2. 
350 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §66 odst. 3 písm. e). 
351 Blíže k dohodě o parcelaci viz kapitola 2.3.2. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dq&tocid=nnptembrhbpwk232ge4dq
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Je-li žádost o vydání RP úplná a bezvadná, pořizovatel automaticky postoupí návrh RP, který 

je její součástí, veřejnému projednání bez potřeby schvalování zastupitelstvem.352  

3.5.3 Veřejné projednání regulačního plánu a jeho vydání 

Veřejnému projednání obligatorně podléhá návrh RP vydávaného jak z podnětu, tak na 

žádost. Návrh RP a oznámení o konání veřejného projednání musí být doručen veřejnou 

vyhláškou, přičemž veřejné projednání se nesmí konat dříve než 15 dní ode dne doručení.  

Připomínky k návrhu je oprávněn podat kdokoli, a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání. Ve stejné době mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a privilegované osoby 

své odůvodněné námitky. Těmito osobami StZ rozumí osoby splňující podmínku účastenství 

v územním řízení dle §85 StZ.353 354 Námitky mohou směřovat proti jakékoli části návrhu bez 

ohledu na to, zda se napadané řešení osoby přímo dotýká či ne.355 Pro uplatnění připomínek, 

stanovisek i námitek platí pravidlo věcné i časové koncentrace.356 

RP plán je nástrojem fakultativním, tudíž jeho vydání či nevydání je čistě na volné úvaze 

zastupitelstva obce, a to i v případě, kdy ZÚR nebo ÚP podmiňují jeho existencí provádění změn 

v území. 357 Může tedy nastat situace, kdy žadatel splní veškeré zákonné požadavky a 

zastupitelstvo přesto RP, jehož vydání samo stanovilo jako podmínku pro rozhodování o 

změnách v území, zamítne.358 Proto zákonodárce tuto restrikci, kterou obec či kraj může 

územní rozhodování v určité ploše či koridoru vyloučit a která tak de facto představuje stavební 

uzávěru,359 časově omezil. Pokud tedy ZÚR nebo ÚP ukládají, že nelze v určité ploše nebo 

koridoru bez vydání RP z podnětu rozhodovat o změnách v území, musí zároveň stanovovat 

 
352 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon - online komentář. 4. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 4/2015. [online]. [cit. 04. 08. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdmnq. 
353 Blíže viz kapitola 4.1. 
354 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §67 odst. 2. 
355 Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, č.j. 1 Ao 1/2009-185, srov. MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., 
SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 205. 
356 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §67 odst. 2 a odst. 3. 
357 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon - online komentář. 4. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 4/2015. [online]. [cit. 04. 08. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdmmi. 
358 Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 
a stavebním řádu. Zvláštní část, bod 62. [online]. [cit. 05. 08. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0. 
359 Např. rozsudek NSS ze dne 28.8.2014, č.j. 9 Aos 2/2013-118, bod 42. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdmnq
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https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvgbpwi6q&rowIndex=0
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přiměřenou lhůtu, ve které musí být RP vydán. Nestane-li se tak, omezení pozbude platnosti.360 

Za přiměřenou lhůtu judikatura považuje 4 roky.361 Podmiňuje-li ÚP rozhodování v území 

vydáním RP pořízeného na žádost, platí podmínka pouze, dojde-li k vydání RP do 1 roka od 

podání úplné žádosti.362 363  

Je pochopitelné, že stavební omezení ve lhůtě až 4 let, může pro někoho představovat zásadní 

překážku. Pak nezbývá nic jiného než v souladu s §101a SŘS podat návrh na zrušení té části 

ZÚR či ÚP, jež podmínku vydání RP zavádí, a to z důvodu její nepřiměřenosti. Ne každá plocha 

či koridor vyžaduje podrobnou regulaci RP a jednání obce či kraje tak může být zcela 

nepřiměřené až šikanózní. Avšak zde je třeba upozornit na judikaturu správních soudů, která 

akcentuje nutnost soudu postupovat při hodnocení přiměřenosti regulace (5. krok algoritmu 

přezkumu) s nejvyšší opatrností a zdrženlivostí, jelikož právo obce a kraje podmínit územní 

rozhodování vydáním RP je součástí jejího samosprávného rozhodování, do něhož mají soudy 

zasahovat jen v případě zjevných excesů.364 

3.5.4 Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí  

Specifickou vlastností RP je jeho schopnost nahradit územní rozhodnutí, resp. vícero územních 

rozhodnutí. Výhoda spočívá ve výrazném urychlení procesu povolování změn v území, neboť 

fáze územního rozhodování odpadá, jelikož je zajištěna již vydáním RP.365 Postup však nelze 

využít u záměrů, které podléhají posouzení vlivů na ŽP dle zákona EIA.366 V důsledku tohoto 

omezení, které bylo do StZ začleněno novelou č. 39/2015 Sb. po nátlaku Evropské komise,367 

 
360 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §36 odst. 2 a §43 odst. 2. 
361 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.9.2015, č.j. 40 A 4/2015-131.  [online]. [cit. 05. 08. 
2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgvpw443tl42t
qnrz&groupIndex=0&rowIndex=0. 
362 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §43 odst. 2. 
363 K této problematice rovněž viz kapitola 2.3.2. 
364 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 19.9.2016, č.j. 50 A 8/2016-26. [online]. [cit. 05. 08. 
2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43t
qnzw, srov. rozsudek NSS ze dne 31.8.2011, č.j. 1 Ao 4/2011-42 a rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, č.j. 2 Ao 3/2007-
73. 
365 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §78 odst. 2. 
366 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §61 odst. 2. 
367 Komise vytýkala úpravě nedostatky, které vyplývaly ze sloučení řízení o vydání RP jako OOP a pravidel 
posuzování dle zákona EIA – viz důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu. Obecná část, 2.2 Varianta 1 [online]. [cit. 06. 08. 2019]. Dostupné 
z:  https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6mzzl5shu&rowIn
dex=0, srov. VOMÁČKA, V., ŽIDEK, D. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8343-1. str.44. [online]. [cit. 06. 08. 2019]. Dostupné z:   
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Vomacka_Posuzovani_vlivu.pdf. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgvpw443tl42tqnrz&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgvpw443tl42tqnrz&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43tqnzw
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgzpw443tl43tqnzw
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6mzzl5shu&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6mzzl5shu&rowIndex=0
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Vomacka_Posuzovani_vlivu.pdf
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půjde zjednodušující proceduru využít pouze u méně významných záměrů v menším vlivem 

na okolí. 

Sloučení dvou procesů do jednoho však klade vyšší nároky na pozornost veřejnosti, a to 

především na osoby, jež by byly účastníky územního řízení. Ty tak musí svá práva uplatňovat 

již při řízení o RP. Nicméně řízení o vydání RP je podstatně odlišné od územního řízení, které 

je v podstatě modifikací správního řízení, a tato rozdílnost není zákonodárcem nijak zvlášť 

zohledňována.368 Což má pro osoby, které by jinak měly postavení účastníků ÚŘ, následek 

spočívající ve ztrátě některých práv, které by měly při konání územního řízení. Především se 

jedná o právo na doručování písemností jednotlivě a podání odvolání proti územnímu 

rozhodnutí. Na druhou stranu získávají výhodu v podobě povinně konaného veřejného 

projednání. Možnost podání námitek zůstává, ačkoli se zkrácenou lhůtou pro jejich uplatnění.369 

Pro zrušení části nahrazující územní rozhodnutí musí dotčená osoba zvolit postup dle §101a an. 

SŘS. Územní rozhodnutí po formální stránce neexistuje, tudíž není možné podat žalobu proti 

rozhodnutí dle §65 an. SŘS. 

3.6 Role veřejnosti při posuzování vlivů koncepčních nástrojů na životní prostředí 

Proces SEA (Strategic Enviromental Assessment) má za úkol provádět posuzování vlivů 

některých koncepcí na životní prostředí. Jeho právním základem je směrnice 2001/42/ES – 

směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí, která je do našeho právního řádu 

transponována zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů. Konkrétně je proces SEA zakotven v §10a an. ZPVŽP. 

Procesu SEA podléhají i koncepční nástroje územního plánování. Jejich vztah k procesu SEA 

je však nejednotný. U PÚR a ZÚR se posouzení jejich vlivů na ŽP obligatorně vyžaduje.370 

Územní plán je podroben procesu SEA, pokud tak určí příslušný krajský úřad.371  Zvláštností 

těchto koncepcí ve vztahu k procesu SEA je, že při posuzování jejich vlivů na životní prostředí 

 
368Přesto lze určitá zohlednění nalézt, např. v okruhu osob oprávněných k podání námitek, který je identický 
s okruhem účastníků územního řízení – viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §67 
odst. 2. 
369 Blíže k povaze územního řízení a právům účastníků ÚŘ viz kapitola 4.1. 
370 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §32 odst. 2 a §36 odst. 1. 
371 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §47 odst. 2. 



64 
 

se nepostupuje primárně dle úpravy §10a an. ZPVŽP, ale dle úpravy StZ.372 StZ v tomto 

případě vystupuje vůči ZPVŽP jako lex specialis.373  

Posouzení vlivů PÚR na životní prostředí probíhá v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území.374 Tudíž vedle hodnocení dopadů na ŽP se současně posuzují i potenciální dopady 

na hospodářské a sociální aspekty dotčeného území (celé republiky).375 Vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj je pak společně s návrhem PÚR podrobeno veřejnému projednání. Veřejnost 

tak má možnost ovlivnit posuzování vlivů PÚR prostřednictvím svých připomínek.376 Zde je 

nutno opět zdůraznit, že veřejnost dostává prostor až ve chvíli, kdy je vyhodnocení vlivů již 

zpracováno. Nemá tak žádnou zákonem zajištěnou možnost, jak zasáhnout již v průběhu 

vyhodnocování.377 Nicméně připomínky slouží jako podklad pro tzv. „stanovisko ke koncepci“ 

vydávané MŽP, ve kterém ministerstvo může vyjádřit svůj nesouhlas s podobou návrhu PÚR 

pro její negativní vliv na ŽP a zároveň může navrhnout určitá doplnění či změny, jež by negativní 

vlivy omezily.378 Stanovisko má pouze doporučující povahu,379 nicméně pořizovatel je nucen 

jeho závěry zohlednit.380 Na uplatnění stanoviska SEA má MŽP maximálně 60 dní od jeho 

vyžádání pořizovatelem. Po uplynutí této lhůty lze koncepci schválit i bez stanoviska.381 

Proces SEA u ZÚR a ÚP (koná-li se v důsledku rozhodnutí krajského úřadu) se z velké části 

shoduje s postupem u PÚR. Zásadním rozdílem je, že veřejnost dostává příležitost přímého 

střetnutí s pořizovatelem v podobě veřejného projednání až po vydání stanoviska SEA. Může 

tak pořizovatele přímo konfrontovat i se závěry tohoto stanoviska. Navíc proti stanovisku mohou 

privilegované osoby podávat námitky.  

 
372 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. §10i. 
373 BAHÝLOVÁ, L., KOCOUREK, T., VOMÁČKA, V. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015, str. 164-181. [online]. [cit. 05. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs. 
374 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §32 odst. 2. 
375 BAHÝLOVÁ, L., KOCOUREK, T., VOMÁČKA, V. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-589-3. str. 164-181. [online]. [cit. 05. 08. 
2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzz
wexzsgaydcxzrgayf64dggeygs. 
376 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §33 odst. 4. 
377 Blíže viz kapitola 4.2. 
378 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §33 odst. 6 ve spojení se zákonem č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. §10g. 
379 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 145- 153. [online]. [cit. 07. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?do
cumentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmzt#timn174. 
380 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §33 odst. 8. 
381 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §33 odst. 6 in fine. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmzt#timn174
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmmzt#timn174
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Možnost soudního přezkumu v rámci návrhu na zrušení ZÚR a ÚP dle §101a an. SŘS je zde 

značně omezená, neboť stanovisko SEA není, na rozdíl od stanoviska EIA,382 závazným 

stanoviskem ve smyslu §149 SŘ, ale pouhým jiným úkonem dle části IV. SŘ. Lze si tak 

představit, že by soud mohl ZÚR či ÚP zrušit pouze pokud by došlo ze strany pořizovatele 

k nějakému zásadnímu procesnímu pochybení např. pokud by si pořizovatel stanovisko vůbec 

nevyžádal.383 

V případě regulačního plánu §10i ZPVŽP na použití StZ neodkazuje a ani sám StZ neobsahuje 

žádnou zvláštní úpravu. RP plán proto bude posuzován v režimu obecné úpravy §10a an. 

ZPVŽP.384 Zásadním rozdílem oproti režimu StZ je, že koncepce posuzovaná dle ZPVŽP 

nemůže být bez stanoviska SEA schválena.385  

Pokud tedy RP obsahuje koncepci, jež dle ZPVŽP podléhá procesu SEA,386 má veřejnost 

následující možnosti, jak se do tohoto procesu zapojit: 

- každý může po oznámení koncepce zaslat příslušnému úřadu své písemné vyjádření 

v prekluzivní lhůtě 20 dnů, 

- každý se může účastnit veřejného projednání návrhu koncepce, je-li konáno,  

- každý může v prekluzivní lhůtě 5 dnů ode dne konání veřejného projednání podat písemné 

připomínky k návrhu koncepce.  

Výsledky veřejného projednání, vyjádření a připomínky veřejnosti pak slouží příslušnému úřadu 

jako podklad pro rozhodování o vydání stanoviska SEA. 387  

 
382 Stanovisko vydávané v procesu EIA, neboli v procesu v rámci něhož se posuzuje vliv na životní prostředí už u 
konkrétních záměrů, je dle §9a ZPVŽP vydáváno jako závazný podklad (závazné stanovisko ve smyslu §149 SŘ) pro 
územní rozhodnutí a tím pádem ho může soud v rámci žaloby, jíž se napadá územní rozhodnutí, přezkoumat – viz 
rozsudek NSS ze dne 23.8.2011, č.j. 2 As 75/2009-113, srov. Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA? Frank Bold. 
[online]. [cit. 07. 08. 2019]. Dostupné z:  https://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-
assessment-ippc/rada/k-vyjadreni-obcanskeho-sdruzeni-k-oz. 
383 Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, č.j. 9 Ao 2/2008-62. 
384 BAHÝLOVÁ, L., KOCOUREK, T., VOMÁČKA, V. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015, str. 164-181. [online]. [cit. 05. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs. 
385 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. §10g 
odst. 4. 
386 Jedná se o koncepce zpracovávané v určitých oblastech (zemědělství, myslivost, lesní hospodářství aj.), jež 
stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 ZPVŽP – viz zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. §10a odst. 1. 
387 Blíže k procesu SEA viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. §10a an. 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-assessment-ippc/rada/k-vyjadreni-obcanskeho-sdruzeni-k-oz
https://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-assessment-ippc/rada/k-vyjadreni-obcanskeho-sdruzeni-k-oz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggeygs
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4 Veřejnost a realizační nástroje 

Realizační nástroje představují výkonné nástroje územního plánování.388 Na rozdíl od 

koncepčních nástrojů plní jednotlivé realizační nástroje podstatně rozdílné funkce. Jejich 

společným jmenovatelem však je, že neslouží jako plán na využití určitého území. Díky 

odlišné funkci a právní povaze jednotlivých realizačních nástrojů se liší i možnosti zapojení 

veřejnosti při jejich uplatňování. 

4.1 Veřejnost a její úloha v územním řízení 

Jak již bylo uvedeno, ÚŘ je modifikovaným správním řízením. Jeho úpravu obsahuje StZ v 

§84 an. Tam, kde StZ neobsahuje vlastní úpravu, se použije SŘ.389  Řízení se zahajuje na žádost 

a jeho úkolem je vydání územního rozhodnutí. Pravomoc k jeho vydání je svěřena stavebním 

úřadům.390   

4.1.1 Účastníci územního řízení – základní přehled 

Účastníky územního řízení jsou: 

• žadatel, 

• obec, na jejímž území má být požadovaný záměr realizován,  

• vlastník pozemku nebo stavby, na nichž má být požadovaný záměr realizován, pokud není 

sám žadatelem, popř. kdokoli, kdo má jiné věcné právo k takovému pozemku či stavbě, 

• osoby, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám, mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena.391 392 

Ad 1) žadatel je esenciálním subjektem ÚŘ, bez jehož účasti není možné ÚŘ provést. 

Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Žadatel se stává účastníkem automaticky 

podáním žádosti k věcně a místně příslušnému orgánu, tj. okamžikem zahájení řízení o 

 
388 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 219. 
389 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §1 odst. 2. 
390 Blíže k ÚŘ viz kapitola 2.4. 
391 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §85. 
392 Vymezení účastníků dle §85 StZ vylučuje možnost použití úpravy účastenství dle §27 SŘ – viz rozsudek Krajského 
soudu v Brně ze dne 9.2.2012, č.j. 29 A 21/2001-35. [online]. [cit. 22. 07. 2019]. Dostupné z: 
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembrgjpw443tl4ytanzy&groupIndex=0
&rowIndex=0. 
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žádosti,393 a to bez potřeby plnění dalších podmínek.394 Žadatel je povinen ve své žádosti označit 

jemu známe další účastníky.395 Označení ostatních účastníků v žádosti je však pro stavební úřad 

pouhým „vodítkem“, neboť je to právě stavební úřad, který má z úřední povinnosti v průběhu 

celého řízení povinnost prověřovat okruh účastníků a bezodkladně informovat každého, o 

němž zjistí, že podmínku účastenství splňuje.396  

Ad 2) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, je účastníkem ex lege bez 

ohledu na to, zda je požadovaný záměr schopný se jejích práv, povinností nebo zájmů 

dotknout.397 Obec vykonává práva účastníka v rámci své samostatné působnosti a jejím 

úkolem je hájit místní (samosprávné) zájmy. Obec má postavení účastníka i tehdy, je-li 

k danému řízení příslušný její obecní úřad, neboť obecní úřad vykonávající působnost stavebního 

úřadu tak činí v rámci výkonu přenesené (státní) působnosti.398 

Ad 3) účastníkem ÚŘ musí být i vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být předmětný 

záměr realizován, pokud není sám žadatelem. Zákonodárce tím zohledňuje oprávněný zájem 

vlastníků nemovitostí chránit svá vlastnická práva, neboť z logiky věci uskutečněním záměru 

musí dojít k jejich dotčení.  

Mimo postavení účastníka je další podstatnou ochranou vlastníka i jeho souhlas s umístěním 

stavebního záměru dle §184a StZ, který je povinnou obsahovou náležitostí žádosti o vydání 

ÚR.399 Souhlas není třeba u záměrů, pro které lze ve veřejném zájmu potřebná práva 

vyvlastnit.400  

 
393 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §44. 
394 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 465- 470. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?do
cumentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobv. 
395 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §86 odst. 1. 
396 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 
978- 80- 74000- 607- 4. str. 829- 838. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/d
ocument- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmnbx . 
397 KOPECKÝ, M. K vymezení okruhu účastníků územního a stavebního řízení. Právní rozhledy 23/2009. 
[online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nr
ptembqhfpxa4s7gizv6427ha2dg&rowIndex=0#. 
398 MAREK, K., PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-
441-7. str. 68-69. 
399 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §86 odst. 2 písm. a). 
400 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 245 a 
249. 
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Stejné postavení jako účastníci z titulu vlastnického práva mají i účastníci, kterým k pozemku či 

stavbě, na kterých má být předmětný záměr realizován, svědčí jiné věcné právo (např. 

služebnost, právo stavby apod.).  

Ad 4) osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům či stavbám může být záměrem 

přímo dotčeno, tvoří z pohledu zapojení veřejnosti nejvýznamnější kategorii účastníků, ale 

z hlediska splnění podmínky účastenství kategorii nejproblematičtější. Díky použití neurčitých 

právních pojmů není, na rozdíl od předchozích kategorií, na první pohled zřejmé, zda je u 

konkrétní osoby podmínka účastenství splněna.  Posouzení splnění podmínky účastenství spadá 

do kompetence stavebního úřadu, který musí v každém konkrétním případě zvážit, zda může 

být „soused na svém věcném právu přímo dotčen“. Přičemž kvalifikovaný účinek daného 

záměru může být čistě potenciální. Tudíž k přímému dotčení souseda nemusí vůbec dojít, 

podstatná je existence takové možnosti.401  

V případě pochybností o splnění podmínky účastenství zakládá SŘ v §28 vyvratitelnou 

domněnku ve prospěch domnělého účastníka, dle které je za účastníka považován i ten, kdo 

to o sobě tvrdí, dokud se neprokáže opak. Důkazní břemeno leží na stavebním úřadu. Nevyřešená 

otázka účastenství nebrání projednání ani rozhodnutí věci, neboť posouzení otázky 

účastenství může být nejen velmi složité, ale může i souviset s rozhodnutím ve věci samé.402 

Opačný přístup by byl značně nepraktický a nehospodárný.403 K otázce domnělého účastenství 

se vyjadřoval i NSS, který vítá aplikaci principu „v pochybnostech ve prospěch“, jelikož je 

z praktického hlediska výhodnější přiznat v případě nejistoty osobě postavení účastníka, i když 

třeba chybně, než jí postavení odepřít a znemožnit tak uplatnění jejích procesních práv a práva 

na spravedlivý proces.404  

O splnění či nesplnění podmínky účastenství rozhodne stavební úřad usnesením, proti kterému 

je možné podat odvolání bez odkladného účinku.405 Pokud výsledkem odvolacího řízení bude 

 
401 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 132-138. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobv. 
402 Otázka účastenství může být správním orgánem řešena pouze v průběhu řízení. Po vydání rozhodnutí ve věci 
samé už nelze rozhodnout o tom, zda určitá osoba je či není účastníkem – viz rozsudek NSS ze dne 2.7.2015, č.j. 9 
As 222/2014-147. 
403 Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, č.j. 2 As 12/2008-63. 
404 POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIEGEL, F., MAREK, D. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2015. ISBN 978-
80-7400-598-5. str.151-152. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpwe2zsg4xhgys7giydanc7guydax3qmyzdq, srov. rozsudek NSS ze dne 
30.10.2008, č.j. 2 As 12/2008-63. 
405 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §28 ve spojení s §76 odst. 5, srov. rozsudek NSS ze dne 28.3.2007, č.j. 3 As 
74/2006-61. 
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přiznání účastenství, má účastník právo, do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání, provést 

úkon, který by jako účastník řízení měl právo provést a který v důsledku prvostupňového 

rozhodnutí zmeškal.406 Zamítavé rozhodnutí odvolacího orgánu lze nechat soudně 

přezkoumat.407  

S účastenstvím v ÚŘ je spojena řada procesních práv. Jejich rozsah je dán kategorií účastníka. 

Existují práva společná všem účastníkům (např. právo nahlížet do spisu,408 právo vyjadřovat se 

k věci a předkládat důkazy na podporu svých tvrzení,409 právo vznášet námitky410 nebo právo 

podat odvolání411) a práva spojená jen s některými z účastníků (např. z hmotněprávního 

postavení žadatele vyplývá právo vzít žádost zpět412). 

4.1.2 Problematika vymezení „přímo dotčených sousedů“ 

Problematikou pro veřejnost zcela zásadní, kterou se zabývala judikatura v souvislosti s touto 

kategorií účastníků, je otázka výkladu neurčitých termínů „sousedního pozemku nebo stavby“ 

a „přímého dotčení věcných práv“.  

Prvním jmenovaným se zabývaly soudy už za účinnosti StZ 1976. Zde byl stěžejní nález ÚS 

z dubna roku 2000, v němž ÚS překonal do té doby restriktivní chápání „sousedních pozemků“ 

jako pouze pozemků přímo mezujících.413 Díky nově pojaté extenzivní interpretaci tak 

sousedním pozemkem nejsou pouze pozemky se společnou hranicí, ale i vzdálenější 

pozemky, na kterých se mohou účinky záměru projevit. ÚS v daném rozhodnutí připustil, že 

chápe snahu zákonodárce termínem „sousední pozemek“ omezit okruh účastníků z důvodu 

rychlosti a hospodárnosti řízení, na druhou stranu však nelze z ústavního hlediska akceptovat do 

té doby zavedené restriktivní pojetí, neboť i vlastníci, jejichž pozemky nemají společnou hranici 

s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn, mohou být záměrem přímo dotčeni.  Z toho 

důvodu prohlásil ÚS apriorní vyloučení nemezujících sousedů za protiústavní s tím, že splnění 

 
406 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §28 odst. 2. 
407 Podáním žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle §65 an. SŘS. V případě úspěchu žaloby je pak nutné 
postupovat opět dle §28 odst. 2 SŘ. 
408 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §38. 
409 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §36. 
410 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §89. 
411 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §81. 
412 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §45 odst. 4. 
413 Do vydání zmíněného nálezu platilo v praxi restriktivní chápání, které bylo v roce 1998 podpořeno novelou 
tehdejšího stavebního zákona č. 83/1998 Sb., která legálně definovala „sousední pozemky a stavby na nich“ jako 
pozemky se společnou hranicí s pozemkem, na němž je záměr realizován. Tato definice byla zmíněným nálezem 
ÚS zrušena – viz MAREK, K., PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 
978-80-210-441-7. str. 69. 
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podmínky účastenství tak bude zaležet vždy na uvážení správního orgánu, který bude povinen 

individuálním přístupem zhodnotit konkrétní okolnosti svědčící ve prospěch či neprospěch jejího 

splnění.414  

Na extenzivní výklad ÚS navázaly ve svých rozhodnutích i další soudy, když např. Městský soud 

v Praze za případného účastníka ÚŘ uznal i vlastníka podzemní stavby.415 Věc došla tak daleko, 

že ÚS musel extenzivní chápání svého nálezu „krotit“ ve chvíli, kdy NSS s odkazem právě 

na nález č. 96/2000 dospěl k závěru, že zrušením legální definice „sousedního pozemku“ lze 

vyvodit možnost vyloučení účastenství i u „mezujícího souseda“, pokud plyne z posouzení 

individuálních okolností, že se ho záměr přímo nedotýká. ÚS tak musel svůj převratný závěr 

z roku 1999 poněkud korigovat, když připustil, že „sice dal najevo nezbytnost individuálních 

přístupů v jednotlivých konkrétních věcech – to však, jak výslovně uvedl – při posuzování otázky 

„až kam“ a do jaké šíře či vzdálenosti mohou tzv. sousední pozemky, pokud nebude platit 

podmínka společné hranice, sahat. Právě z uvedeného je evidentní, že Ústavní soud „mezujícího 

souseda“ rozhodně nemínil z okruhu účastníků správního řízení vyloučit, možné dotčení jeho 

práv více méně předpokládal a v podstatě naznačil nutnost extenzivního výkladu příslušných 

norem otázku účastenství upravujících.“416 

I u „přímého dotčení“ na věcném právu se soudy přiklonily ke spíše extenzivnější interpretaci. 

Dle judikatury lze za přímé dotčení nepochybně považovat zejména „dotčení stíněním, hlukem, 

prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod., tj. různými imisemi. Imisemi 

se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo 

jiného práva nad míru přiměřenou poměrům…Přímým dotčením sousedních nemovitostí může 

být např. jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu.“417 

K přímému dotčení však nemusí dojít jen při překročení imisních limitů. Právě v citovaném 

rozsudku připustil NSS, že k přímému dotčení vlastnického práva by mohlo dojít i v důsledku 

zhoršeného výhledu a stroboskopického efektu418 způsobeného větrnou elektrárnou ve 

vzdálenosti 700 m.419 Přímo dotčeno může být věcné právo i tehdy, jestliže v důsledku provedení 

 
414 Nález ÚS ze dne 22.3.2000 zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 96/2000 Sb. 
415 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.3.2006, č.j. 9 Ca 198/2004-52. [online]. [cit. 22. 07. 2019]. 
Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=njptembqhbptcnjwgbpxgys7nz
zxg.  
416 Nález ÚS ze dne 7.4.2005, sp. zn. III. ÚS 609/04. 
417 Rozsudek NSS ze dne 19.6.2009, č.j. 5 As 67/2008-111. 
418 Efekt rostoucího stínu. 
419 Rozsudek NSS ze dne 19.6.2009, č.j. 5 As 67/2008-111. 
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záměru může dojít k zániku nebo významnému omezení jediného vhodného přístupu či příjezdu 

k sousednímu pozemku.420  

Jak bylo výše uvedenými příklady demonstrováno, k přímému dotčení může dojít v důsledku 

nejrůznějších vlivů či až jejich kombinace, a proto v úvahu přichází dotčení nejrůznějšího druhu. 

Na stavebním úřadu tak leží povinnost komplexního posouzení situace a zohlednění všech 

možných vlivů, jejich intenzity, a to vše s přihlédnutím k individuálním okolnostem.421  

4.1.3 Územní řízení s velkým počtem účastníků – případ větrných elektráren ve Větrově 

u Krásného Lesa 

Díky extenzivnímu pojetí „přímo dotčeného souseda“ a institutu „tvrzeného účastenství“, které 

umožňují širší zapojení veřejnosti, se často v praxi vyskytují územní řízení s velkým počtem 

účastníků, což si přirozeně vybírá daň především v podobě časové a administrativní náročnosti 

takových řízení.422  

Peripetiím spojeným s velkým počtem účastníků se v již výše citovaném případu snažil vyhnout 

i stavební úřad v Libouchci v Ústeckém kraji, který při posouzení účastenství v řízení o povolení 

výstavby 2 větrných elektráren jednoduše uzavřel, že podmínku přímého dotčení nesplňují 

osoby, které mají vlastnické právo k nemovitostem nacházejících se ve vzdálenosti 400 m a více 

od větrné elektrárny. Učinil tak s odkazem na hlukovou studii, která vyloučila možnost 

překročení hlukových limitů u staveb ve vzdálenosti cca 400 m od větrné elektrárny. 

Krajský soud zvolené kritérium limitů hladiny hluku považoval za legitimní, neboť zvolení 

jiného kritéria např. stroboskopického efektu nebo zhoršeného výhledu by nebylo s ohledem na 

možný obrovský počet účastníků rozumné. Tomu se postavil NSS, který argumentaci krajského 

soudu odmítl se slovy, že „jakkoli Nejvyšší správní soud chápe úvahu žalovaného i krajského 

soudu o nutnosti stanovení určitého limitu pro vymezení okruhu účastníků v případě stavby, 

která může mít vliv na široké okolí, nelze takové kritérium měřit pouze hlediskem hospodárnosti 

a okruh účastníků limitovat stanovením odstupové hranice bez přihlédnutí k ostatním vlivům (v 

daném případě min. hranici stroboskopického efektu, jehož možné negativní vlivy jsou obsaženy 

v přiloženém posudku). Samotná náročnost takového posuzování nemůže však být dostatečným 

ospravedlněním pro vyloučení osob z okruhu možných účastníků řízení a nemůže obstát 

 
420 Rozsudek NSS ze dne 13.5.2014, č.j. 6 As 57/2014-41. 
421 Rozsudek NSS ze dne 31.7.2013, č.j. 7 As 17/2013-25. 
422 Za řízení s velkým počtem účastníků je považováno řízení s více než 30 účastníky – viz zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád. §144. 
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zásada „hospodárnosti“ či procesní ekonomie. Poměřuje-li stavební úřad práva dotčených osob 

a administrativní náročnost řízení, nemůže se přiklonit k variantě druhé. Lze-li možné přímé 

dotčení na právech shledat u širokého okruhu osob, nutno zvolit i tomu odpovídající formu 

vedení takového řízení, nemůže však být zužován prostor pro ochranu ústavně zaručených 

práv.“423 

Odpovídající formou se rozumí speciální postup dle §144 SŘ, který obsahuje zvláštní pravidla 

pro správní řízení s velkým počtem účastníků, která mají za účel urychlení, zjednodušení a 

zlevnění řízení (např. možnost doručování „vedlejším“ účastníkům veřejnou vyhláškou 

apod.).424  

4.1.4 Omezení účasti ekologických spolků na ÚŘ novelou č. 225/2017 Sb. 

Novela StZ č. 225/2017 Sb. zrušila blanketní normu §85 odst. 3 StZ přiznávající účastenství 

v ÚŘ osobám, jimž toto právo přiznají zvláštní právní předpisy. 

Samotné zrušení odkazující normy by žádnou změnu nepřineslo, neboť v důsledku ustáleného 

kolizního pravidla lex specialis derogat legi generali zakládají účastenství v ÚŘ samy speciální 

právní předpisy, a to i bez zmocnění StZ.425 Účastenství tak automaticky vyplývá např. ze 

ZPVŽP.426 

Novela však měnila i jiné právní předpisy a právě změna jednoho z nich přinesla zásadní 

negativní dopad pro účast širší veřejnosti na ÚŘ. Jedná se o zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, který byl právě jedním ze zvláštních právních předpisů, jež zakládal právo 

účasti ekologickým spolkům v ÚŘ.  

 

 

 
423 Rozsudek NSS ze dne 19.6.2009, č.j. 5 As 67/2008-111. 
424 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 1. 
425 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 465-470. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobv. 
426 Účastenství dle tohoto zákona je však podstatným způsobem omezené. Základní podmínkou je, že se musí 
jednat o řízení, jejichž předmětný záměr podléhá posouzení vlivu na ŽP. Navíc dotčená veřejnost (spolky) se může 
účastnit až v rámci tzv. navazujícího řízení, které probíhá pouze, pokud je v předcházejícím tzv. zjišťovacím řízení 
rozhodnuto, že záměr podléhá posouzení vlivů na ŽP – viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí. §9c odst. 3 ve spojení s §3 písm. g), srov. MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., 
TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 241.   
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Ustanovení §70 odst. 3 ZOPK zakládající právo účasti znělo před účinností novely následovně: 

„Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se 

správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo 

příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení 

účastníka řízení…“427 

Po účinnosti novely č. 225/2017 je ustanovení §70 odst. 3 ZOPK v následujícím znění: 

Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se řízení 

podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo 

příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení 

účastníka řízení…“428  

Jak je vidět, změnou pouhých několika slov došlo k razantnímu omezení práva široké 

veřejnosti účastnit se územních, ale i ostatních správních řízení (např. stavebního řízení), 

při kterých sice mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, ale které jsou vedeny 

podle jiných zákonů, než je ZOPK. 

Účelem původního znění § 70 odst. 3 bylo zajistit dotčené veřejnosti vystupující prostřednictvím 

spolků založených za účelem ochrany ŽP právo hájit jejich dotčené zájmy v řízeních majících 

vliv na přírodu a krajinu. Zákonodárce tím zajišťoval možnost uplatnění základních práv 

vyjádřených v LZPS. Konkrétně se jednalo o právo na příznivé ŽP zakotvené v čl. 35 odst. 1 a 

právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1.429 Díky obecnému a velmi benevolentnímu znění 

§70 odst. 3 se mohly spolky účastnit jakýchkoli správních řízení, které mohly mít vliv na 

zájmy ochrany přírody a krajiny, bez ohledu na to, jaký správní orgán věc projednával a 

rozhodoval a podle kterého zákona tak činil.430 Jedinou věcnou podmínkou účasti byla možnost 

dotčení ŽP.431  

 
427 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. §70 odst. 3 ve znění účinném od 1.6.1992 do 31.12.2017. 
428 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. §70 odst. 3 ve znění účinném od 1.1.2018. 
429 SVOBODA, P. Ústavněprávní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. Právní rozhledy 
2/2018. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?
documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0#. 
430 Tamtéž. 
431 ZOPK stanovoval i řadu formálních podmínek. Především se veřejnost mohla účastnit řízení pouze 
prostřednictvím spolků založených za účelem ochrany přírody a krajiny a spolky musely projevit zájem o účast 
v řízení do 8 dnů ode dne, kdy jim bylo zahájení řízení oznámeno – blíže k účasti spolků např. Sdělení č. ZP14/95, ve 
věci účasti občanských sdružení na ochraně přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ze dne 15.12.1995, zveřejněné ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí č. 4/1995. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawTe
xt/1/42626/1/2?vtextu=114/1992%20%C2%A770#lema0. 

https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42626/1/2?vtextu=114/1992%20%C2%A770#lema0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42626/1/2?vtextu=114/1992%20%C2%A770#lema0


74 
 

Účinností zmíněné novely se okruh správních řízení, kterých se ekologické spolky mohou 

účastnit, podstatně snížil. Díky aktuálnímu znění §70 odst. 3 ZOPK se mohou environmentální 

spolky účastnit pouze řízení podle tohoto zákona (např. řízení o povolení kácení dřevin).432 

Oprávnění dle ZOPK k účasti v řízeních vedených podle jiných zákonů (např. územní a stavební 

řízení dle StZ) jim účinností novely zaniklo.  

Ekologickým spolkům tak zbyla pouze možnost účasti na územním řízení podle ZPVŽP, 

kde se mohou jako dotčená veřejnost účastnit tzv. navazujícího řízení,433 a to pouze za 

podmínky, že se jedná o spolek existující alespoň 3 roky, nebo který pro potřeby účasti sesbíral 

podpisy od 200 a více osob.434 Navazujícím řízením se rozumí např. územní řízení,435 které 

následuje po procesu EIA, jehož úkolem je posoudit vliv záměru na ŽP a na základě toho pak 

vydat souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko.436 Toto stanovisko pak slouží jako 

závazný podklad pro rozhodování právě v navazujícím ÚŘ.437 A teprve až v navazujícím 

řízení, tedy v okamžiku po vydání stanoviska EIA, ne při jeho tvorbě, může být stanovisko 

ekologickým spolkem napadnuto.438  

Vzhledem k tomu, že „plnému procesu EIA“ jsou povinně podrobeny pouze záměry 

vyjmenované v příloze č. 1 k ZPVŽP, které tvoří jen malé procento z celkového počtu záměrů 

podléhajících ÚŘ, nemají momentálně ekologické spolky žádné zákonem zaručené právo 

na účast ve většině ÚŘ.439 Tzv. „středně velké záměry“,440 které tvoří přes 90% všech záměrů 

 
432 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. §8. 
433 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §9a. 
434 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §3 písm. i) ve spojení s §9c odst. 3.  
435 Legální definice navazujícího řízení viz §3 písm. g) ZPVŽP. 
436 Formu závazného stanoviska ve smyslu §149 SŘ získalo stanovisko EIA v důsledku novely ZPVŽP č. 39/2015 Sb. 
– viz BAHÝLOVÁ, L., KOCOUREK, T., VOMÁČKA, V. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 10-21. [online]. [cit. 11. 08. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggm. 
437 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §9a odst. 1 a odst. 3. 
438 Z pozice účastníka navazujícího územního řízení mohou spolky napadat stanovisko EIA prostřednictvím námitek 
a nebude-li jim vyhověno, pak i prostřednictvím odvolání. V případě negativního výsledku odvolacího řízení mají 
spolky možnost podat správní žalobu, kterou se mohou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím 
řízení, a to i mj. na základě nezákonnosti stanoviska EIA, kterou je soud je dle §75 odst. 2 SŘS v řízení oprávněn 
přezkoumávat – viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §9d ve spojení se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 1 a zákonem č. 500/2004 Sb. 
správní řád. §81 an., srov. Frank Bold. Účast dotčené veřejnosti v řízeních po novele stavebního zákona. 2018. [on
line]. [cit. 13. 07. 2019]. Dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/nastroje- uzemniho- planovani/ra
da/ucast-dotcene-verejnosti-v-rizenich-po-novele-stavebniho-zakona. 
439 SVOBODA, P. Ústavněprávní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. Právní rozhledy 
2/2018. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview document.seam?d
ocumentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0#. 
440 Viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §4 písm. b) až h). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgvpwe2zvfzzwexzsgaydcxzrgayf64dggm
https://frankbold.org/poradna/kategorie/nastroje- uzemniho- planovani/rada/ucast-dotcene-verejnosti-v-rizenich-po-novele-stavebniho-zakona
https://frankbold.org/poradna/kategorie/nastroje- uzemniho- planovani/rada/ucast-dotcene-verejnosti-v-rizenich-po-novele-stavebniho-zakona
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0


75 
 

podrobených ÚŘ,441 podléhají dle ZPVŽP povinně pouze tzv. zjišťovacímu řízení,442 jehož 

úkolem je zhodnotit, zda daný záměr je či není třeba z hlediska jeho vlivu na ŽP vůbec 

posuzovat. V případě závěru, že daný záměr nemůže mít významný vliv na ŽP, je řízení EIA 

ukončeno a neodehrává se tak navazující řízení. Spolky tudíž nemají možnost účastnit se ÚŘ 

o daném záměru. Proti rozhodnutí zjišťovacího řízení, které vylučuje záměr z procesu EIA, může 

ekologický spolek podat odvolání, a pokud je odvolání zamítnuto, i správní žalobu.443 Je však 

logické, že u většiny „středně velkých záměrů“ bude rozhodnutí o vyloučení oprávněné, neboť 

díky své povaze nebude mít takový záměr přirozeně na ŽP významný vliv. 

Obměna §70 odst. 3 ZOPK zcela očekávatelně vyvolala vlnu kritiky ze strany odborné 

veřejnosti. Někteří vidí v aktuálním znění možnou protiústavnost, neboť omezuje a popírá 

demokratická práva a principy.444 

Zajímavostí je, že v důvodové zprávě k novele č. 225/2017 Sb. vysvětlení či obhájení této 

kontroverzní změny chybí. Původní znění novely totiž změnu §70 odst. 3 ZOPK vůbec 

neobsahovalo. Daná změna byla do novely přidána až jako pozměňovací návrh v průběhu 

legislativního procesu. Pozměňovací návrh předložený dvěma poslanci J. Foldynou a F. 

Adámkem obhajoval změnu jako „možnost účinné účasti na procesech povolování záměrů, jež 

mohou mít významný vliv na životní prostředí, za současného respektování principu rovnosti 

účastníků a zabránění nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby a potencionálního 

ekonomického rozvoje.“445 Jak lze vyčíst z uvedené argumentace základním důvodem změny 

bylo dle navrhovatelů zabránění neopodstatněným obstrukcím ze strany spolků.446  

 
441 SVOBODA, P. Ústavněprávní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. Právní rozhledy 
2/2018. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?
documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0#. 
442 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §4 písm. b) až h) ve spojení s §7. 
443 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. §7 odst. 6 a odst. 9. 
444 Např. HAVELKOVÁ, S. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny 
ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České 
Švýcarsko. Ochrana přírody 5/2017. str. 22- 23. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: file:///C:/Users/Adam/D
ownloads/U%CC%81c%CC%8Cast%20ver%CC%8Cejnosti%20na%20rozhodovaci%CC%81ch%20procesech.pdf.  
445 Pozměňovací návrh byl Poslanecké sněmovně předložen pod č. 5904 a zpracován jako součást sněmovního 
tisku č. 927/5. [online].  [cit.  13.  07.  2019].  Dostupné z:  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=927&
CT1=5 srov. KRÖMER, J., KISZKOVÁ, T. Postavení ekologických spolků po novele stavebního zákona a zákona 
ochraně přírody a krajiny – účastenství v řízeních dle stavebního zákona. E-PRAVO, 2018. [online]. [cit. 13. 07. 
2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/postaveni-ekologickych-spolku-po-novele-stavebniho-
zakona-a-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-ucastenstvi-v-rizenich-dle-stavebniho-zakona-107523.html.  
446 K údajnému obstrukčnímu jednání spolků v ÚŘ viz článek – ZAHUMENSKÁ, V., BIDMONOVÁ, Š. Účast spolků na 
územním řízení a obstrukční jednání. ASPI. SpP. – Správní právo, 2016. str. 13. [online]. [cit. 
13. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/167385/1/2?vtextu=114/1992%20%C2
%A770#lema0, nebo rozsudek NSS ze dne 4.5.2011, č.j. 7 As 2/2011-52. 
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Za protiústavní považuje novelizaci i skupina senátorů, která novelizované ustanovení napadla 

u ÚS. Senátoři namítají rozpor ustanovení nejen s LZPS, ale i s Dodatkovým protokolem 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práva a základních svobod.447 Návrh byl podán dne 

22.8.2017 a je projednáván pod sp. zn. Pl. ÚS 22/17. Ke dni dokončení této práce nebylo o 

návrhu rozhodnuto.448 

Pokud si mohu dovolit přispět svým odhadem, očekávám, že ze strany ÚS dojde k vyhovění 

senátorskému návrhu, neboť zásah novely do ústavních práv, především s ohledem na množství 

řízení, ze kterých byla dotčená veřejnost vyloučena, je nejen v rozporu s ústavním právem, jak 

dovozují senátoři a někteří zástupci právnické obce, a právem mezinárodním,449 ale i újma 

způsobená tímto zásahem je zcela zjevně neúměrná a nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému 

cíli, za jakým byla novela přijata, tj. zrychlení a zefektivnění územních a stavebních řízení.450 

Navíc důvodovou zprávou deklarovaný účel nemusí být vůbec naplněn, bude-li ve světle 

judikatury NSS451 a Aarhuské úmluvy452 spolku přiznána aktivní legitimace k podání žaloby 

proti územnímu rozhodnutí bez potřeby účasti v ÚŘ dle §65 odst. 1 SŘS.453 

4.1.5 Průběh územního řízení se zaměřením na námitky účastníků 

ÚŘ je zahájeno podáním žádosti k věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. Žádost je 

podávána prostřednictvím speciálního formuláře.454 Pokud není žádost podána na stanoveném 

 
447 Konkrétně dle senátorů ustanovení porušuje právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1, právo účastnit se 
projednání své věci a vyjádřit se ke všem prováděný důkazům dle čl. 38 odst. 2, právo na ochranu vlastnického 
práva dle čl. 11 odst. 1 a právo na příznivé ŽP dle čl. 35 odst. 1. U Dodatkového protokolu k EÚLP vidí senátoři 
rozpor s čl. 1. – podrobněji k senátorskému návrhu viz SVOBODA, P. Ústavněprávní aspekty účastenství 
ekologických spolků ve správních řízeních. Právní rozhledy 2/2018. [online]. [cit. 13. 07. 2019]. 
Dostupné z:https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpx
gxzvgaxggyjt&rowIndex=0#. 
448 Návrh v kompletním znění je dostupný na stránkách ÚS - https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-
veci/pl-us-2217/. 
449 Mimo rozpor s EÚLP lze dovodit i rozpor mj. s Aarhuskou úmluvou, konkrétně s čl. 6., který dává veřejnosti 
právo na řádnou a úplnou účast na rozhodovacích procesech zasahujících do ŽP. 
450 Viz např. nález ÚS ze dne 13.5.1998, sp. zn. PL. ÚS 25/97. 
451 Např. rozsudek NSS ze dne 18.4.2014, č.j. 4 As 157/2013-33, rozsudek NSS ze dne 25.6.2015, č.j. 1 As 13/2015-
295.  
452 Dle judikatury NSS není Aarhuská úmluva přímo aplikovatelná – viz např. rozsudek NSS ze dne 29.3.2007, č.j. 2 
As 12/2006-111. Při nepřímé aplikaci, neboli při zohledňování smyslu a účelu Aarhuské úmluvy, postupuje NSS 
nejednotně. – blíže viz VOMÁČKA, V. Ekologické spolky v pozici žalobců aneb s čím se potýkají české správní soudy. 
Soudní rozhledy, 6/2018. [online]. [cit. 13. 08. 2019]. Dostupný z: https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- 
document.seam?documentId=nrptembrhbpxg4s7gzpxgxzrhaza&groupIndex=0&rowIndex=0#.  
453 Blíže viz kapitola 4.1.7. 
454 Formuláře k podání žádostí o vydání jednotlivých druhů ÚR jsou dostupné jako přílohy vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §86 odst. 6 a §196 ve spojení s vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gjpxgxzvgaxggyjt&rowIndex=0
https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci/pl-us-2217/
https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci/pl-us-2217/
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxg4s7gzpxgxzrhaza&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxg4s7gzpxgxzrhaza&groupIndex=0&rowIndex=0
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formuláři, jedná se o vadu žádosti a žadatel musí být stavebním úřadem dle §86 odst. 4 StZ 

vyzván k jejímu odstranění. I takto vadná žádost je způsobilá zahájit řízení.455  

Obsahové náležitosti žádosti vyjmenovává § 86 odst. 1 StZ. Žádost je nutné podat společně 

s přílohami uvedenými v §86 odst. 2 StZ. Těmi jsou mj. souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

záměru dle §184a StZ,456 závazná stanoviska dotčených orgánů a dokumentace pro vydání ÚR.  

Oznámení o zahájení ÚŘ doručí stavební úřad bez zbytečného odkladu vše jemu známým 

účastníkům zvlášť.457 V případě, kdy je vedeno řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu 

§144 SŘ, probíhá doručování oznámení o zahájení včetně všech dalších úkonů vůči účastníkům 

splňujících podmínku „přímo dotčených sousedů“ veřejnou vyhláškou. Ostatním účastníkům 

je i v této formě řízení doručováno jednotlivě.458 Jak již bylo uvedeno, odpovědnost za 

vyrozumění a vyhledání všech účastníků nese správní orgán, který řízení vede.459  

K projednání žádosti je stavební úřad povinen nařídit ústní jednání a shledá-li to účelné, spojí 

jej s ohledáním na místě (např. je-li nutné se osobně seznámit s územím a jeho terénem). 

Oznámení o konání ústního jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 15 dnů předem. Od 

ústního jednání je možné ustoupit, jsou-li stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a 

žádost sama o sobě představuje dostatečný podklad pro řádné posouzení záměru.460 Upuštění od 

ústního jednání je nutné zdůvodnit, jinak by byl správnímu orgánu dán prostor pro libovůli. 

Pokud zdůvodnění chybí, je ÚR zatíženo vadou a soud by ho měl zrušit pro nepřezkoumatelnost 

dle §76 SŘS.461 

Ve světle zásady koncentrace je ústní jednání poslední možností, do kdy mohou účastníci 

řízení uplatnit své námitky.462 Stejné omezení platí i pro závazná stanoviska dotčených orgánů. 

 
455 Rozsudek NSS ze dne 12.4.2013, č.j. 5 Ans 4/2012-20. 
456 Absence souhlasu vlastníka pozemku je po neuposlechnutí výzvy k jeho dodatečnému dodání důvodem 
k zastavení řízení – viz rozsudek NSS ze dne 28.1.2010, č.j. As 36/2009-78. 
457 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 1 ve spojení se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád. §47 odst. 1. 
458 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 1. 
459 Srov. MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-
558-9. str. 483-493. [online]. [cit. 14. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobx. 
460 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 1. 
461 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25.2.2019, č.j. 43 A 114/2018-72. [online]. [cit. 14. 07. 2019]. 
Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/419204/1/2. 
462 To neplatí absolutně. Např. může nastat situace, kdy po proběhlém ústním jednání dojde stavební úřad 
k závěru, že k s ohledem na podstatnou změnu v podkladech pro rozhodnutí, je nutné umožnit účastníkům novou 
možnost k uplatnění námitek – viz MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., 
VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 
978-80-7380-703-0. str. 252. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobx
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobx
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/419204/1/2
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Ve chvíli, kdy je u záměru podléhajícímu procesu EIA nařízeno veřejné ústní jednání, 

představuje toto jednání koncentrační bod pro podání připomínek veřejnosti. Pokud stavební 

úřad rozhodne o upuštění od ústního jednání, musí zároveň stanovit prekluzivní lhůtu, ve které 

mohou být tyto procesní prostředky uplatněny.463 ÚŘ je ovládáno rovněž věcnou koncentrací, 

díky níž se k závazným stanoviskům a námitkám účastníků k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 

při vydání ÚPD, nepřihlíží.464  

Právo podat námitku patří mezi základní práva účastníků ÚŘ. Námitka, podobně jako 

v případě námitek v řízení o vydání OOP, představuje silnější procesní nástroj, kterým účastník 

vyjadřuje svůj nesouhlas s provedením záměru. Je nutné ji odlišit od běžného nesouhlasu nebo 

vyjádření účastníka.465 Námitka je kvalifikovaným vyjádřením nesouhlasu s pevně stanovenými 

obsahovými náležitostmi dle §89 odst. 3 StZ. Námitka musí obsahovat skutečnosti zakládající 

postavení osoby jako účastníka řízení (např. uvést, že osoba uplatňující námitku je vlastníkem 

pozemku, na němž má být záměr uskutečněn) a důvody pro které byla námitka podána. Pokud 

námitka nesplňuje tyto formální náležitosti, stavební úřad nemá povinnost vyzývat účastníka 

k jejich doplnění a k námitce nepřihlíží.466 Opomene-li však účastník pouze uvést skutečností 

zakládající jeho postavení jako účastníka řízení a bude-li o řízení konáno veřejné ústní jednání, 

měl by stavební úřad posoudit podání jako připomínky.467  

Kromě formálních náležitostí upravuje StZ v § 89 odst. 4 obsah námitek i po věcné stránce. 

Vlastníci pozemků, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, a tzv. „přímo dotčení 

sousedi“468 mohou uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém může být jejich právo přímo 

dotčeno.469 Osoby, jejichž účastenství zakládá zvláštní právní předpis (např. spolky dle ZPVŽP), 

mohou namítat pouze dotčení veřejného zájmu, jehož ochranou se zabývají.470 Námitky obce 

obsahují výtky směřující k ochraně zájmu obce a zájmů jejích občanů. K námitkám, které 

 
463 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §89 odst. 1. 
464 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §89 odst. 2. 
465 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-
9. str. 495- 502. [online]. [cit. 14. 07. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam
?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466. 
466 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon - online komentář. 4. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 4/2015. [online]. [cit. 14. 07. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdqoi, srov. rozsudek NSS ze dne 
11.7.2007, č.j. 2 As 10/2007-83.  
467 Tamtéž. 
468 Účastníci dle §85 odst. 2 písm. b) StZ. 
469 K přímé dotčenosti záměrem viz kapitola 4.1.2. 
470 Pokud spolek uplatňuje námitky nesouvisející s veřejným zájmem, pro jehož ochranu byl založen, postačí, 
uvede-li správní orgán tvrzení, proč se takové námitky netýkají zájmů, které má spolek chránit – viz rozsudek NSS 
ze dne 4.2.2010, č.j. 7 As 2/2009-80. 
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překračují zákon limitovaný rozsah, stavební úřady nepřihlíží. Což neznamená, že by správní 

orgán mohl takovou námitku ignorovat. Pokud stavební úřad dojde k závěru, že se k dané 

námitce nepřihlíží, musí svůj postup řádně zdůvodnit.471 V opačném případě by nebylo možné 

jeho postup a úvahu řádně přezkoumat a ÚR by bylo zatíženo vadou. Navíc dle některých autorů, 

dojde-li správní orgán k závěru, že námitka přesahuje zákonný rozsah, neměla by být zcela 

přehlížena a měla by se posoudit jako připomínka veřejnosti (bude-li konáno veřejné ústní 

jednání).472 

O podmínkách koncentrace, o formálních i obsahových náležitostech námitek musí být 

účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení.473 Pokud tak stavební úřad neučiní, nemůže 

daný nedostatek namítat.474 

Novelou StZ č. 350/2012 Sb., byla ze StZ vypuštěna povinnost stavebního úřadu o námitkách 

rozhodnout.475 Není proto nutné, aby rozhodnutí o námitkách bylo obsaženo ve výroku ÚR,476 

ale postačí pouhé vypořádání se s námitkami v odůvodnění ÚR dle §68 odst. 3 SŘ.477 

Z hlediska přístupu k soudní ochraně nemělo vypuštění RoN z výroku ÚR zásadní vliv.478 Ani 

před účinností novely č. 350/2012 Sb. nebylo možné RoN napadnout samostatně žalobou proti 

rozhodnutí dle §65 an. SŘS. Jak dovodil NSS už za účinnosti StZ 1976, RoN „není rozhodnutím 

o hmotném právu a nemá tedy samostatný význam, ale je obsahově závislé na výroku ve věci 

 
471 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-
9. str. 495 - 502. [online]. [cit. 21. 07. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam
?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466. 
472 BAHYĹOVÁ, L., BAHÝĹ, J. „Nakládání“ s námitkami účastníků územního řízení – poznámka k jedné podivuhodné 
změně stavebního zákona. E- PRAVO, 2012. [online]. [cit. 21. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/
clanky/nakladani-s-namitkami-ucastniku-uzemniho-rizeni-poznamka-k-jedne-podivuhodne-zmene-stavebniho-
zakona-86907.html. 
473 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §89 odst. 4. 
474 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 253. 
475 POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M. Stavební zákon - online komentář. 4. aktualizace. 
Praha: C. H. Beck, 4/2015. [online]. [cit. 21. 07. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zrl42s443cl4zdambwl4ytqm27obtdqoi, srov. zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. §92 odst. 1, ve znění účinném do 1.1.2013. 
476 Tamtéž. 
477 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 257. 
478 Dle Bahýĺové a Bahýĺa však námitky ztratily své postavení privilegovaného obranného nástroje a staly se z nich 
de facto připomínky – viz BAHYĹOVÁ, L., BAHÝĹ, J. „Nakládání“ s námitkami účastníků územního řízení – poznámka 
k jedné podivuhodné změně stavebního zákona. E-PRAVO, 2012. [online]. [cit. 21. 07. 2019]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/nakladani-s-namitkami-ucastniku-uzemniho-rizeni-poznamka-k-jedne-
podivuhodne-zmene-stavebniho-zakona-86907.html. 
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samé“.479 Vadné RoN je vadou ÚR.480 Pokud účastník nepovažuje vypořádání s námitkou za 

dostatečné, musí napadnout žalobou celé ÚR. 

Postup stavebního úřadu při posuzování námitek upravuje StZ v §89 odst. 6. Nejdříve by se měl 

správní orgán pokusit o dohodu mezi žadatelem a osobou, která námitku uplatnila, případně 

dalšími účastníky, pokud by dohoda mezi prvními dvěma měla ovlivnit i ostatní. Teprve po 

nedosažení koncensu mezi účastníky stavební úřad přistoupí k autoritativnímu posouzení 

námitky, a to na základě obecných požadavků na výstavbu, technických norem, závazných 

stanovisek, potažmo dalších rozhodnutí dotčených orgánů.  

Stavební úřad nemůže posoudit námitku, která přesahuje rozsah jeho působnosti. Typicky 

půjde o případ námitky občanskoprávní povahy týkající se existence nebo rozsahu 

vlastnických či jiných věcných práv.481 Ostatní občanskoprávní námitky (např. námitky 

týkající se nadměrných imisí hluku) může stavební úřad posoudit dle své úvahy nebo zvolit jiný 

postup předpokládaný SŘ pro řešení předběžných otázek, jako podat podnět k úřadu příslušnému 

pro vyřešení otázky nebo vyzvat účastníka, ať potřebné řízení sám iniciuje.482  

Problémem námitek občanskoprávní povahy je jejich možné zneužití jako obstrukčního 

prostředku. Tím se ve své rozhodovací praxi několikrát zabýval i NSS, který zaujal spíše 

restriktivní přístup v otázce, co vše pod občanskoprávní námitku, o které si stavební úřad nemůže 

učinit vlastní úsudek a je povinen odkázat účastníka na soud, spadá. Jako příklad uvedu spor 

z roku 2009, kdy v rámci předcházejícího stavebního řízení483 účastník namítl, že v důsledku 

povolení stavby dojde k omezení jeho práva z věcného břemene, konkrétně práva chůze přes 

stavbou dotčený prostor. I přes obsah námitky ji stavební úřad sám posoudil a vydal stavební 

povolení. Věc se dostala až před NSS, který prohlásil postup stavebního úřadu za oprávněný, 

jelikož v důsledku stavebních prací sice došlo k zásahu do plochy, po níž lze právo chůze 

vykonávat, ale samotné právo nijak omezeno nebylo a bylo možné ho i nadále plně vykonávat 

na zbylém prostoru. Tím pádem se námitka netýkala existence ani rozsahu věcného práva a 

stavební úřad byl kompetentní k vlastnímu posouzení námitky.484 V jiném případě zase NSS 

 
479 Rozsudek NSS ze dne 19.2.2004, č.j. 5 A 137/2000-37. 
480 Tamtéž. 
481 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §89 odst. 6 in fine. 
482 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-
9. str. 495 - 502. [online]. [cit. 21. 07. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam
?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466. 
483 Judikatura vztahující se k posouzení povahy námitky ve stavebním řízení je díky shodnosti postupu použitelná i 
pro územní řízení, srov. §89 odst. 6 a §114 odst. 3 StZ. 
484 Rozsudek NSS ze dne 24.11.2009, č.j. 2 As 35/2009-63. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466
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zdůraznil potřebu zkoumat, zda je vyřešení existence či rozsahu vlastnických nebo jiných 

věcných práv předpokladem pro vydání rozhodnutí. Jinými slovy, jestli spor o rozsah 

vlastnického práva je předběžnou otázkou v příslušném územním nebo stavebním řízení. Pokud 

správní orgán dojde k závěru, že obsah námitky nemá povahu předběžné otázky, nic mu nebrání 

o námitce rozhodnout.485 

StZ stanovuje v § 87 odst. 4, s ohledem na specifičnost a náročnost ÚŘ, vlastní lhůty pro 

rozhodnutí ve věci, jež jsou odlišné od lhůt pro vydání rozhodnutí v §71 SŘ. V jednoduchých 

věcech, především v případech, kdy je možno rozhodnout na základě dokladů předložených 

žadatelem, tedy bez nutnosti ústního jednání, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu. 

Není-li to možné, tak nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení. Ve zvlášť složitých 

případech se lhůta zákonem prodlužuje o dalších 30 dní, celkově tedy na 90 dní.486 

Vydané ÚR musí obsahovat náležitosti dle §92 StZ. Pokud dojde ke schválení záměru, tvoří 

rozhodnutí kromě výroku o schválení záměru a případných podmínek, za kterých lze záměr 

uskutečnit, i doba platnosti ÚR (má-li přesahovat zákonem stanovenou dobu).487 Vypořádání 

námitek účastníků a připomínek veřejnosti je zahrnuto v odůvodnění rozhodnutí. Postaví-li se 

stavební úřad k žádosti negativně, zamítne ji. Podrobné obsahové náležitosti jednotlivých ÚR 

stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu.  

4.1.6 Zapojení širší veřejnosti do územního řízení 

Do účinnosti novely StZ č. 350/2012 Sb., byla veřejná ústní jednání obligatorní součástí 

územního řízení a široká veřejnost tak měla možnost ovlivňovat veškerá ÚŘ.488 Od 1.1.2013 se 

situace změnila, když se z části ÚŘ stala řízení neveřejná. Důvodem bylo zjednodušení a 

zrychlení ÚŘ u záměrů, jejichž vliv na území nebyl nijak zásadní. Povinná veřejná ústní jednání 

 
485 Rozsudek NSS ze dne 2.12.2010, č.j. 7 As 52/2010-83, srov. rozsudek NSS ze dne 25.7.2007, č.j. 1 As 1/2007-104 
a rozsudek NSS ze dne 23.4.2008, č.j. 9 As 61/2007-52. 
486 Za zvlášť složitý případ lze mimo řízení, u něhož je nařízeno veřejné ústní jednání považovat např. i řízení 
s velkým počtem účastníků nebo řízení, ve kterém se střetává velké množství veřejných zájmů, které hájí různé 
dotčené orgány – viz MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. 
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-
0. str. 250. 
487 Blíže viz kapitola 2.4. 
488 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 1, ve znění účinném do 1.1.2013.  
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se konala pouze u záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení dle ZPVŽP, nebo pro které bylo 

vydáno stanovisko dle ZPVŽP, anebo u záměrů umisťovaných v území bez územního plánu.489  

Ani tento stav netrval příliš dlouho a novelou StZ č. 39/2015 Sb., došlo ještě k razantnějšímu 

omezení přístupu širší veřejnosti k ÚŘ. Dle aktuálního znění §87 odst. 2 StZ zůstala obligatorně 

veřejnými pouze řízení o záměrech umisťovaných v území, pro které nebyl vydán ÚP.490 

Záměry vyžadujících závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí dle ZPVŽP podléhají neveřejným ÚŘ, u nichž se konání veřejného ústního jednání 

stalo fakultativní fází, o jejíž potřebnosti rozhoduje stavební úřad, který řízení vede. Je nutno 

říct, že s ohledem na znění §9c ZPVŽP, má veřejnost právo na podání připomínek 

k posuzovanému záměru, a tím tak možnost vyjádřit se k záměru a uplatnit svůj vliv, avšak 

zrušením povinných veřejných ústních jednání ztratila bezpochyby svůj silný nátlakový 

prostředek.  

O uskutečnění veřejného ústního jednání musí být veřejnost informována prostřednictvím 

veřejné vyhlášky, která musí být vyvěšena minimálně 30 dní před konáním jednání, tj. nejméně 

15 dní od jejího doručení.491 Aby byla umožněna veřejnosti účinná a řádná účast na veřejném 

ústním jednání v souladu s Aarhuskou úmluvou, musí být od vyvěšení veřejné vyhlášky 

každému umožněno nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí, a to bez potřeby 

prokázání právního zájmu.492 

Konání veřejného ústního jednání přináší i speciální informační povinnost pro žadatele. Ten 

je bezodkladně po nařízení veřejného ústního jednání povinen zajistit, aby informace o jeho 

žádosti a předmětném záměru byly vyvěšeny na místě určeném stavebním úřadem, a to až do 

doby konání veřejného ústního jednání.493 Žadatelovo oznámení však nemusí sloužit pouze jako 

informační zdroj pro širší veřejnost, ale může plnit i úlohu upozornění pro potenciální účastníky, 

kteří se doposud o konaném ÚŘ nedozvěděli z úřední desky, případně internetových stránek 

 
489 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §87 odst. 2, ve znění účinném do 31.3.2015. 
490 Dle Mgr. Jany Macháčkové a kolektivu autorů má účast široké veřejnosti v tomto případě velké opodstatnění, 
protože občané v obcích bez ÚP neznají dostatečně podrobně prostředí, v němž žijí, a nemají tak řádnou možnost 
účinně odhadnout dopady změn na území při umísťování významnějších a zásadnějších záměrů – viz 
MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-492-6. 
str. 352-359. [online]. [cit. 22. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgnpwk232geztklttmjptembqgzptcobtl5ygmobx. 
491 K doručování veřejnou vyhláškou viz kapitola 3.2.2. 
492 MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke 
stavebnímu zákonu a předpisy související. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-703-0. str. 249. 
493 Obsahové náležitosti zveřejňovaných informací jsou stanoveny v §87 odst. 2 StZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk232geztklttmjptembqgzptcobtl5ygmobx
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk232geztklttmjptembqgzptcobtl5ygmobx
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obce.494 S tím souvisí i pro žadatele nepříznivý procesní následek, který může nastat v případě 

nesplnění této informační povinnosti. Pokud v důsledku nezveřejnění stanovených informací 

dojde ke zkrácení práv účastníků ÚŘ, je stavební úřad povinen nařídit opakované veřejné ústní 

jednání. Zda došlo či ne ke zkrácení práv některého z účastníků posoudí sám stavební úřad, a to 

na základě důkazů předložených jednotlivými účastníky. Pokud se zkrácení na právech nepodaří 

účastníkům prokázat, má se za to, že žadatel svoji informační povinnost splnil. Za nesplnění 

povinnosti se nepovažuje pouze nezveřejnění informací na určeném místě, ale i např. jejich 

zveřejnění po kratší než zákonem stanovenou dobu.495 Žadateli hrozí i pokuta až do výše 

200.000, -Kč.496 

Veřejného ústního jednání se může účastnit kdokoli. Stejně tak je každý oprávněn k podání 

připomínek. I pro připomínky platí koncentrační zásada, tudíž je lze uplatnit nejpozději při 

veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Pokud se u záměrů podléhajících posouzení 

dle ZPVŽP nekoná veřejné ústní jednání, má každý dle §9c ZPV právo k podání připomínek ve 

stanovené lhůtě. Opět se k později podaným připomínkám nepřihlíží.497 Uplatněné připomínky 

stavební úřad vyhodnotí v odůvodnění ÚR.498 

4.1.7 Přezkum územního rozhodnutí 

Základní předpokladem iniciace přezkumu, ať už v odvolacím řízení nebo v následném řízení 

soudním, je řádné doručení rozhodnutí. Den doručení je totiž rozhodný pro počátek lhůty k 

uplatnění těchto obranných prostředků. Doručování ÚR má svoji speciální úpravu v §92 odst. 3 

StZ. Ta se vztahuje jak na doručování prvostupňového rozhodnutí, tak na doručení rozhodnutí o 

odvolání.499  

 
494 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-
558 – 9. str. 495 - 502. [online]. [cit. 21. 07. 2019]. Dostupné z:  https://www.beck- online.cz/bo/document- view
.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466. 
495 Tamtéž. 
496 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §178 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 3 písm. 
d).  
497 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §89 odst. 1. 
498 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §92 odst. 1. 
499 „Doručování správních rozhodnutí je v obecné rovině upraveno ve správním řádu. Správní řád se však použije 

jen tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup (§ 1 odst. 2 správního řádu). V daném případě je takovým 

zvláštním zákonem stavební zákon, který obsahuje v ust. § 92 odst. 3 speciální úpravu doručování územního 

rozhodnutí. Za územní rozhodnutí lze ve smyslu výše uvedeném považovat i rozhodnutí o odvolání podaném proti 

územnímu rozhodnutí vydanému správním orgánem I. stupně. Stavební zákon tedy obsahuje speciální úpravu pro 

doručování územních rozhodnutí, za které lze ve smyslu výše uvedeného považovat i rozhodnutí o odvolání proti 

prvostupňovému územnímu rozhodnutí.“ –  viz rozsudek NSS ze dne 13.3.2014, č.j. 6 As 55/2013-55. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmobz#timn466
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U řízení s velkým počtem účastníků, kde se některým subjektům doručuje ÚR veřejnou 

vyhláškou, neobsahuje rozhodnutí z praktických důvodů jmenovité uvedení účastníků dle §85 

odst. 2 písm. b) (tzv. „přímo dotčených sousedů“), kteří jsou identifikováni označením pozemků 

a staveb, jichž se záměr dotýká. Tento způsob je na jednu stranu, s ohledem na množství 

potenciálních účastníků, pochopitelný a žádoucí, na druhou stranu vyžaduje od osob, které 

mohou být rozhodnutím na svých právech dotčeni, velkou míru ostražitosti a pozornosti 

směřované vůči chystaným územním změnám. Což přirozeně vyvolalo určitou vlnu nevole, a to 

především ze strany dotčených občanů, kteří se díky „nepřímé“ metodě doručování o územním 

záměru dozvěděli až při jeho realizaci. A tudíž i pozdě pro případné uplatnění jejich procesních 

obranných nástrojů. Rozborem problematiky doručování rozhodnutí veřejnou vyhláškou se 

zabýval několikrát i NSS. V jeho rozhodnutí z roku 2014 uvedl: „Důvodem volby tohoto způsobu 

doručování v územním řízení je tak nepochybně to, že se v tomto řízení může vyskytovat rozsáhlá 

množina dotčených osob, přičemž jejich jednotlivé vyrozumívání by bylo velmi nákladné a 

procesně neefektivní. (…) Nejedná se tak o degradaci účastníků řízení, ale o účelné opatření, 

které respektuje zásady správního řízení vymezené ve správním řádu.“500 Dle NSS tak úpravu 

doručování veřejnou vyhláškou nelze považovat za formu degradace či znevýhodnění účastníka. 

Jelikož je ÚŘ zvláštním typem správního řízení, na jehož konci je vydáno individuální správní 

rozhodnutí, může podat účastník proti ÚR odvolání. Což představuje zásadní odlišnost od 

možností obrany proti koncepčním nástrojům územního plánování vydávaným ve formě OOP, 

proti kterému není podání řádného opravného prostředku možné.501 Úpravu odvolacího řízení 

obsahuje SŘ v §81 an. Lhůta pro podání odvolání je 15 dní od oznámení rozhodnutí. 

Rozhodnutí se oznamuje účastníkům doručením.502 503 Odvolání se podává u stavebního úřadu, 

který rozhodoval v prvním stupni. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán.504 

Neuspěje-li účastník se svým odvoláním, může napadnout ÚR žalobou u správního soudu dle 

§65 an. SŘS. Podat žalobu nemůže účastník, který nepodal odvolání.505 Nicméně oprávněn 

 
500 Rozsudek NSS ze dne 25.9.2014, č.j. 2 As 117/2014-34, bod 19. 
501 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §173 odst. 2.   
502 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §72 ve spojení se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu. §92 odst. 3.   
503 V případě chybného nebo chybějícího poučení o možnosti podat odvolání se lhůta 15 dnů počítá od doručení 
opravného usnesení, maximálně je však k podání odvolání 90 dnů. Výjimku tvoří situace, kdy účastníkovi řízení 
nebylo rozhodnutí oznámeno. Neoznámí-li správní orgán účastníkovi rozhodnutí, má účastník právo podat 
odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo 
rozhodnutí oznámeno poslednímu z hlavních účastníků – viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §83 a §84.   
504 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §89 odst. 1 ve spojení s §178.   
505 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. §5 a §68 písm. a). 
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k podání žaloby proti rozhodnutí nejsou dle §65 odst. 1 SŘS pouze účastníci řízení, nýbrž 

kdokoli, kdo tvrdí, že byl úkonem správního orgánu na svých právech zkrácen. Pro potřebu 

aktivní legitimace tak není rozhodné, zda bylo s osobou jednáno jako s účastníkem správního 

řízení či nikoli.506 Což je za aktuální situace využitelné především pro ekologické spolky, kterým 

byla novelou StZ č. 225/2017 Sb. odebrána možnost účastnit se velké části ÚŘ507 a kterým NSS 

ve svém rozhodnutí z roku 2015 přiznal oprávnění namítat hmotněprávní dotčení jejich 

zájmů.508 Do té doby totiž mohly environmentální spolky namítat pouze porušení jejich 

procesních práv, které měly jako účastníci předcházejícího správního řízení, a tudíž podávat 

žalobu pouze na základě §65 odst. 2 SŘS. Stěžejním rozhodnutím NSS přiznal spolkům možnost 

dotčení jejich hmotněprávní sféry a tím pádem aktivní legitimaci dle §65 odst. 1 SŘS.  

K absenci připuštění možnosti hmotněprávního dotčení práv ekologických spolků se vyjádřil již 

v roce 2012 Výbor pro plnění Aarhuské úmluvy. Ve svém nezávazném, ale autoritativním 

doporučení, vydaném na základě stížnosti podané českým spolkem Frank Bold,509 uvedl 

následující: 

„Z popisu situace podaného stranami vyplývá, že podle českého práva se jednotlivci mohou 

domáhat přezkoumání procesní a omezeně hmotné zákonnosti rozhodnutí podle článku 6, a 

že NNO mohou žádat pouze o přezkum procesní zákonnosti těchto rozhodnutí. Ve vztahu k 

omezenému právu NNO domáhat se přezkumu rozhodnutí Výbor konstatuje, že Česká 

republika neplní článek 9 odstavec 2 Úmluvy.“510 

K podání žaloby proti rozhodnutí je zákonem stanovená prekluzivní lhůta v délce 2 měsíců od 

oznámení rozhodnutí.511 Účastníkem soudního řízení je pouze žalobce a správní orgán, který 

rozhodnutí vydal v posledním stupni.512 Ostatní účastníci předcházejícího správního řízení se 

 
506 BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., ŠEBEK, P. Soudní řád správní – online komentář. 
3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdmni, srov. 
rozsudek NSS ze dne 18.4.2014, č.j. 4 As 157/2013-33. 
507 Blíže kapitola 4.1.4. 
508 Rozsudek NSS ze dne 25.6.2015, č.j. 1 As 13/2015-295, srov. závěry nálezu ÚS ze dne 30.5.2014, sp. zn. I. ÚS 
59/14, který přiznal aktivní legitimaci environmentálním spolkům k podání návrhu na zrušení OOP. 
509 Frank Bold. Správní žaloby spolků z hmotněprávních důvodů (Aarhus). 2018. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. 
Dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/obrana-proti-uzemnimu-planu/rada/spravni-zaloby-
spolku-z-hmotnepravnich-duvodu-aarhus. 
510 Tamtéž, srov.  Zjištění a doporučení ve věci podání ACCC/C/2010/50 – Česká republika schválená Výborem 
pro dodržování Úmluvy ze dne 29.6.2012. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. Dostupné z: https://frankbold.org/sites/def
ault/files/poradna/rady/zjisteni_a_doporuceni_ve_veci_podani_accc_c_2010_50.pdf. 
511 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. §72 odst. 1. 
512 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. §69. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdmni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdmni
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obrana-proti-uzemnimu-planu/rada/spravni-zaloby-spolku-z-hmotnepravnich-duvodu-aarhus
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obrana-proti-uzemnimu-planu/rada/spravni-zaloby-spolku-z-hmotnepravnich-duvodu-aarhus
https://frankbold.org/sites/default/files/poradna/rady/zjisteni_a_doporuceni_ve_veci_podani_accc_c_2010_50.pdf
https://frankbold.org/sites/default/files/poradna/rady/zjisteni_a_doporuceni_ve_veci_podani_accc_c_2010_50.pdf
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mohou do soudního řízení přihlásit jako tzv. osoby zúčastněné na řízení.513 Žaloba nemá na 

rozdíl od odvolání automatický suspenzivní účinek. Může jí ale být soudem v odůvodněných 

případech a na návrh žalobce přiznán.514 Soudní řízení může vést až ke zrušení ÚR. Správní 

orgán je pak nucen ve věci opět rozhodnout. Přitom je vázán právním názorem vysloveným 

v rozsudku.515 Soud nemá právo územní rozhodnutí měnit, jelikož by tím zasahoval do 

výlučného oprávnění orgánů moci výkonné.516 Proti rozhodnutí soudu jsou účastník a osoba 

zúčastněná na řízení oprávněni podat kasační stížnost k NSS.517 

Nelze také opomenout možnost správního přezkumu. Na rozdíl od odvolání se ale 

v přezkumném řízení posuzuje pouze zákonnost vydaného rozhodnutí, nikoli jeho správnost, a 

na zahájení přezkumu není právní nárok.518 

4.1.8 Územní souhlas 

ÚR může být za určitých podmínek nahrazeno územním souhlasem. Kompletní zákonnou 

úpravu lze nalézt v §96 StZ. Splňuje ji záměr podmínky pro vydání územního souhlasu a je-li 

oznámení o záměru bezvadné, stavební úřad vydá územní souhlas ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 

mu byl záměr oznámen. 519  

Oznámení o záměru, podávané na speciálním formuláři,520 musí obsahovat mj. souhlas vlastníka, 

na jehož pozemku nebo stavbě má být záměr uskutečněn a souhlasy osob, jejichž vlastnické či 

jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být přímo dotčeno.521 Potřeba 

souhlasů od všech „přímo dotčených sousedů“ byla přidána až novelou StZ č. 225/2017 Sb. 

Před její účinností stačilo oznamovateli záměru doložit souhlasy pouze od těch „přímo dotčených 

 
513 Osobami zúčastněnými na řízení rozumí SŘS osoby „které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech 
vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho 
zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou 
v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat“. Osoby zúčastněné na řízení mají významná procesní práva, 
včetně práva na podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu – viz zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní. §34. 
514 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. §73. 
515 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. §78. 
516 BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., ŠEBEK, P. Soudní řád správní – online komentář. 
3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdooa. 
517 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. §102 an. 
518 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §94 an.   
519 Podmínky jeho vydání jsem již specifikoval v kapitole 2.4 – blíže viz pozn. 129. 
520 Viz příloha č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu. 
521 Viz účastníci územního řízení Ad 3) a Ad 4), kapitola 4.1.1. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdooa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdooa
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sousedů“, s jejichž pozemkem měl pozemek, na němž měl být záměr realizován, společnou 

hranici. Legislativní změnou na žadatele de facto padla povinnost označit a dohodnout se se 

všemi osobami, které by v případě konání ÚŘ splňovaly podmínku účastenství dle § 85 odst. 2 

StZ. Zjistí-li následně stavební úřad při prověřování oznámení, že nejsou získány souhlasy od 

všech potenciálně dotčených osob a nepůjde-li získat souhlasy dodatečně, nařídí usnesením 

provedení územního řízení.522 Souhlasy od „přímo dotčených sousedů“ nejsou třeba u 

„drobných“ stavebních záměrů vyjmenovaných v §103 StZ. 

Územní souhlas není rozhodnutím ve smyslu §9 a §67 SŘ, ale jedná se o tzv. jiný úkon činěný 

správním orgánem dle části IV. SŘ.523 524 Ochrana osob je tak zajištěna prostřednictvím žaloby 

na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením dle §82 an. SŘS a 

nikoliv za použití žaloby proti rozhodnutí dle §65 an. SŘS.525 Sám StZ zákon následně tento 

judikaturní závěr reflektoval, když v důsledku novely č. 350/2012 Sb. explicitně stanovil, že se 

uzemní souhlas nevydává v územním řízení a na vydávání územního souhlasu se nevztahují 

části II. a III. SŘ.526 Proti územnímu souhlasu nelze podat ani odvolání, neboť odvoláním lze 

napadnout pouze správní rozhodnutí vydávaná ve správním řízení.527 

4.2 Veřejnost a územní opatření 

Územní opatření jsou na rozdíl od územních rozhodnutí vydávána ve formě OOP. Z toho 

důvodu jsou možnosti a prostředky veřejnosti pro ovlivnění jejich podoby velmi odlišné. Naopak 

 
522 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 686-705. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojw#timn614.  
523 Tamtéž. 
524 Cesta k zařazení územního souhlasu mezi jiné úkony dle části IV. SŘ však nebyla zcela jednoznačná. Na začátku 
roku 2009 prohlásil NSS ve svém rozhodnutí ze dne 22.1.2009, č.j. 1 As 92/2008-76 územní souhlas za rozhodnutí 
správního orgánu, které je pouhou alternativou ÚR, vydávané procesně jednodušším způsobem, a je tudíž možné 
se proti němu odvolat a případně ho napadnout žalobou proti rozhodnutí dle §65 an SŘS. NSS se svým závěrem 
postavil proti do té doby v teorii i praxi převažujícímu názoru, jež považoval územní souhlas za jiný úkon dle části 
IV. SŘ. Je tak pochopitelné, že část odborné veřejnosti byla k tomuto závěru poněkud skeptická. K jeho překonání 
nakonec došlo roku 2012 rozhodnutím rozšířeného senátu NSS, který ve svém právní názoru uzavřel, že územní 
souhlas je jiným úkonem podle části IV. SŘ a nikoliv správním rozhodnutím ve smyslu §65 SŘS – viz MAREK, K., 
PRŮCHA, P. Nové stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-441-7. str. 89. 
nebo VEDRAL, J. K právní povaze územního souhlasu. ASPI: LIT33691CZ,2009. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. Dostupné 
z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/33691/1/2. 
525 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 18.9.2012, č.j. 2 As 86/2010-76. 
526 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §96 odst. 4. 
527 POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F., MAREK, D. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,2015, ISBN 978-
80-7400-598-5. str. 385-394. [online]. [cit. 23. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpwe2zsg4xhgys7giydanc7guydax3qmy4dc. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojw#timn614
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většina judikaturních závěrů zpracovaných v kapitole 3 se uplatní i na řízení o vydání územního 

opatření. 

Proces vydávání ÚO se řídí obecnou úpravou §171 an. SŘ. Mírné odchylky stanovuje §98 StZ. 

Rozhodne-li se rada obce, potažmo rada kraje (zasahuje-li ÚO do území více obcí anebo je-li 

rada příslušné obce nečinná)528 vydat ÚO, nechá nejprve vypracovat jeho návrh. Ten po 

písemném projednání s dotčenými orgány doručí i s jeho odůvodněním veřejnou vyhláškou, 

která musí být vyvěšena jak na úřední desce obce (kraje), která ÚO vydává, tak na úředních 

deskách všech obcí, kterých se má ÚO dotýkat. Zároveň vyzve dotčené osoby, aby k návrhu 

uplatnily své námitky a připomínky.529 I přes to, že tato výzva sama o sobě nezakládá právo 

k podání námitek nebo připomínek, jedná se především pro veřejnost o významný informační 

prostředek. Pokud by úřad výzvu opomněl, šlo by se o vadu procesního postupu, která by mohla 

vést až ke zrušení ÚO v případném přezkumném řízení či v řízení před soudem.530 Návrh ÚO 

musí být zveřejněn minimálně po dobu 15 dnů.531 Pokud není možné návrh na úřední desce 

díky jeho rozsahu zveřejnit v celém znění, stačí uvést základní informace (o jaké ÚO se jedná a 

čích zájmů se přímo dotýká)532 a kde a kdy si lze celý návrh prostudovat.533   

Řízení o ÚO je primárně písemné.534 Což představuje zásadní rozdíl oproti řízení o pořízení 

některého z koncepčních nástrojů ÚPD, která jsou rovněž vydávána formou OOP. Zdali se bude 

v rámci řízení o vydání ÚO konat veřejné projednání, nechal zákonodárce na úvaze úřadu, který 

ÚO pořizuje.535 Zpravidla tak učiní, když je to nezbytné k řádnému uplatnění práv dotčených 

osob.536 Koná-li se veřejné ústní projednání, oznámí úřad jeho uskutečnění nejméně 15 předem. 

 
528 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §98 odst. 1. 
529 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 1. 
530 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 723-729. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojy. 
531 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 1 in fine. 
532 Pokud jde o vymezení čích zájmů se ÚO přímo dotýká, nepůjde o přesnou identifikaci jednotlivých osob. 
Vymezení bude obecné, např. se stanoví území, k němuž vázaná vlastnická práva budou přímo dotčena – viz 
MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 723-729. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojy. 
533 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 2. 
534 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 3. 
535 Blíže k veřejnému projednání viz kapitola 3.2.3. 
536 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 
ISBN 978- 80- 74000- 607- 4. str. 829- 838. [online]. [cit. 11. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/
bo/document- view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmmjxgi. 
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Oznámení se uveřejní na úřední desce úřadu i na úředních deskách všech obecních úřadů obcí, 

jichž se má ÚO dotýkat. Lhůtu 15 dnů je možné v odůvodněných případech zkrátit až na 5 dní.537 

K návrhu ÚO může kdokoli, kdo může být ÚO na svých právech, povinnostech či zájmech 

přímo dotčen, podat písemné připomínky. I zde je patrný zásadní rozdíl oproti úpravě řízení 

o pořízení některého z koncepčních nástrojů ÚPD, v rámci nichž může podat připomínky 

kdokoli bez podmínky přímého dotčení práv, povinností a zájmů. Připomínky musí být podány 

písemně. Ústní podání je možné pouze na veřejném projednání. Správní orgán je povinen se 

připomínkami zabývat a vypořádat se s nimi v odůvodnění ÚO.538 539 Lhůta pro uplatnění 

připomínek není v souvislosti s pořizováním ÚO stanovena. Bude tak záležet na obecním 

(krajském) úřadu, jakou lhůtu stanoví. Měla by však být dostatečná pro řádné uplatnění 

připomínek. Úřad by tudíž měl při jejím stanovování přihlédnout k rozsahu návrhu i 

k předpokládaným účinkům ÚO.540  

Privilegovaný okruh osob je oprávněn uplatnit vůči návrhu ÚO námitky. Kromě vlastníků 

nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být ÚO přímo dotčeny,541 jsou navíc k podání námitek dle StZ oprávněni zástupce 

veřejnosti542 a osoby, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.543 Námitky musí být písemné 

a odůvodněné a podané v prekluzivní lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. O námitkách 

rozhoduje rada obce, resp. kraje. Proti rozhodnutí o námitce nelze podat řádný opravný 

prostředek.544 545 

ÚO nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni, kdy byla jeho radou schválená konečná podoba 

zveřejněna veřejnou vyhláškou na úřední desce.546 Proti ÚO nelze podat odvolání.547 ÚO je 

možné podrobit správnímu nebo soudnímu přezkumu.548   

 
537 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 3. 
538 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 4. 
539 Blíže k přímému dotčení na právech a vypořádání se s připomínkami viz kapitola 3.4.2. a 3.2.4. 
540 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 723- 729. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document view.seam?doc
umentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojy. 
541 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 5. 
542 Blíže k zástupci veřejnosti viz kapitola 3.2.7. 
543 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §98 odst. 3. 
544 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §172 odst. 5. 
545 Blíže k námitkám viz kapitola 3.2.5. 
546 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §173 odst. 1. 
547 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. §173 odst. 3. 
548 Blíže viz kapitola 3.2.9. 

https://www.beck- online.cz/bo/document view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojy
https://www.beck- online.cz/bo/document view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojy
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4.2.1 Specifika územních opatření ve světle judikatury NSS 

Mezi základní atributy ÚO patří časově omezená účinnost. Územní opatření o asanaci území 

pozbývá účinnosti dnem vydání nové ÚPD nebo její změny vztahující se k dotčenému území.549 

Účinností ÚOAÚ pozbývá v dotčenému území účinnost dosavadní ÚPD a ÚOAÚ ji tak 

nahrazuje do doby, než je přijata její změna nebo vydána zcela nová ÚPD. 

U územních opatření o stavební uzávěře je časová omezenost stanovena odlišně. StZ v §99 říká, 

že ÚOSÚ, jehož smyslem je v určitém území zamezit stavebním činnostem a procesům, jež by 

mohly omezit či úplně znemožnit budoucí využití území předvídané v připravované ÚPD, 

stanovuje mj. i dobu trvání stavební uzávěry.550 Avšak přesnou dobu trvání uzávěry je de facto 

nemožné stanovit, neboť konec účinnosti ÚOSÚ se nejčastěji odvíjí od vydání nové ÚPD či její 

změny, což je proces, jehož časovou náročnost lze těžko odhadnout.551 Mohlo by se tak zdát, že 

doba, po kterou je dotčeným subjektům znemožněno provádět stavební činnost a tím tak 

zásadním způsobem zasaženo do jejich práv, je závislá na libovůli obce či kraje a jejich ochotě 

a rychlosti při pořizování příslušných konceptů, rozhodnutí či opatření. Proti tomu se však 

postavil NSS, který již několikrát ve svých rozhodnutích zdůraznil, že doba, po kterou omezení 

trvá, musí být přiměřená. Např. ve svém rozhodnutí z října roku 2011 NSS dospěl k závěru, 

že stavební uzávěra přijatá v souvislosti s přípravou regulačního plánu trvá nepřiměřeně dlouho, 

„pokud ani po uplynutí několika let od jejího vydání nebylo s pořizováním regulačního plánu byť 

jen započato.“552 Postavil se tak na stranu manželů, kteří koupili v Říčanech pozemky za účelem 

výstavby rodinných domů a kterým v důsledku několikaleté uzávěry nebylo umožněno jejich 

záměr realizovat.553 Na druhou stranu je nutné přihlédnout k tomu, zda za dlouhodobou 

stavební uzávěrou není rovněž jednání dotčené osoby a zda důvody vedoucí k prodlužování 

stavební uzávěry nejsou ospravedlnitelné (např. většina obyvatel obce se záměrem investora 

nesouhlasí, což prodlužuje proces přípravy územního plánu).554 Z toho důvodu lze za 

nepřiměřené dlouho stavební uzávěru považovat teprve „dlouhodobou bezdůvodnou a 

 
549 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. §100 odst. 4. 
550 Obsahové náležitosti ÚOSU stanovuje podrobně §17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
551 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-558-9. 
str. 730- 732. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné z: https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?do
cumentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojz. 
552 Rozsudek NSS ze dne 14.10.2011, č.j. 5 Ao 5/2011-27. 
553 Tamtéž. 
554 Rozsudek NSS ze dne 16.6.2011, č.j. 4 Ao 3/2011-103. 

https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojz
https://www.beck- online.cz/bo/document- view.seam?documentId=nnptembrhbpwk232ge4dqlttmjptembqgzptcobtl5ygmojz
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svévolnou nečinnost“ orgánu, který má koncept, rozhodnutí či opatření, kvůli nimž byla uzávěra 

vyhlášena, přijmout.555 

Oba druhy územních opatření jsou vydávány radou obce v přenesené působnosti. Což sebou 

přináší zásadní otázku týkající se pasivní legitimace při jejich přezkumu soudem dle §101a an. 

SŘS. A ta zní – koho má navrhovatel v návrhu na zrušení OOP označit za odpůrce?  S ohledem 

na znění §101a odst. 3 SŘS, jež říká: „Odpůrcem je ten, kdo vydal opatření obecné povahy, jehož 

zrušení nebo zrušení jeho části je navrhováno“, by se mohlo zdát, že se nejedná o nijak 

komplikovanou problematiku. Nicméně judikatura NSS nebyla donedávna v této otázce 

jednotná. Přitom se nejedná o žádnou banalitu, neboť chybné označení odpůrce může mít vliv 

na zákonnost rozhodnutí správního soudu.556  

V rámci rozhodovací praxe NSS se vytvořily dva proudy. První z nich označuje za odpůrce 

samotnou obec (kraj), jejíž rada ÚO vydala. Strohá argumentace obhajující tento přístup není 

v žádných rozsudcích NSS rozebrána.557 558 Skoupou úvahu lze nalézt v rozsudku Krajského 

soudu v Praze, který obhajuje daný závěr s tím, že orgán vydávající ÚO v přenesené působnosti 

tak činí jménem obce.559 Druhý judikaturní proud označuje za odpůrce orgán, který opatření 

vydal.560 Argumentace zde stojí na názoru, že orgán při plnění státních úkolů vystupuje v pozici 

svébytného orgánu, který v té chvíli nejedná jako vnitřní orgán obce vykonávající její 

kompetence.561 Vyřešení této judikaturní neshody přinesl teprve v červnu letošního roku 

rozšířený senát NSS, který označil za odpůrce proti návrhu na zrušení OOP vydávaného orgánem 

obce (kraje) v přenesené působnosti orgán obce (kraje), nikoliv samotnou obec (kraj).562 

  

 
555 Tamtéž. 
556 MIČKALOVÁ, L. Pasivní procesní legitimace v soudním řízení o přezkumu opatření obecné povahy vydaného 
orgánem v přenesené působnosti. Právní rozhledy 18/2018. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné z: 
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7ge4f6427gyzts&
groupIndex=0&rowIndex=0, srov. rozsudek NSS ze dne 31.8.2017, č.j. 9 As 6/2017-113. 
557 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 31.5.2018, č.j. 1 As 454/2017-82. 
558 Rozsudky označující za odpůrce samotnou obec (kraj) jsou např. rozsudek NSS ze dne 13.11.2014, č.j. 7 As 
181/2014-34 nebo rozsudek NSS ze dne 13.10.2017, č.j. 5 As 255/2016-30. 
559 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 29.7.2014, č.j. 50 A 6/2014-74. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné 
z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/300550/1/2. 
560 Např. rozsudek NSS ze dne 19.1.2011, č.j. 3 Ao 7/2010-73 nebo rozsudek NSS ze dne 17.7.2013, č.j. 3 Aos 
2/2012-50.  
561 MIČKALOVÁ, L. Pasivní procesní legitimace v soudním řízení o přezkumu opatření obecné povahy vydaného 
orgánem v přenesené působnosti. Právní rozhledy 18/2018. [online]. [cit. 27. 07. 2019]. Dostupné z: 
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7ge4f6427gyzts&
groupIndex=0&rowIndex=0. 
562 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 25.6.2019, č.j. 1 As 454/2014-94. 

https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7ge4f6427gyzts&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7ge4f6427gyzts&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/300550/1/2
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7ge4f6427gyzts&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck- online.cz/bo/chapterview- document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7ge4f6427gyzts&groupIndex=0&rowIndex=0
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Závěr 

Jak bylo napsáno v úvodu, smyslem této práce bylo analyzovat možnosti veřejnosti, které jí 

zákonodárce svěřuje k zapojení se do činnosti územního plánování, a na základě této analýzy 

dojít k závěru, zda zaujímá veřejnost postavení klíčového hráče, anebo zdali je její role spíše 

okrajová.  

Za tím účelem bylo zprvu nutné definovat základní pojmy a charakterizovat jednotlivé nástroje 

územního plánování a jejich vzájemné vztahy. 

V první kapitole jsem se tedy pokusil o vymezení základních pojmů - „veřejnost“ a „územní 

plánování“. Rovněž jsem se dotkl i problematiky účasti spolků jako jednoho z předních zástupců 

veřejnosti. Konkrétně jsem se zabýval přelomovým nálezem Ústavního soudu z roku 2014, jehož 

závěry o oprávnění domáhat se práva na příznivé životní prostředí prostřednictvím k tomu 

vytvořené právnické osoby, byly stěžejní pro další části mé práce. Dále jsem rozebral samotný 

význam územního plánování, jeho cíle a úkoly.   

V druhé kapitole jsem základním způsobem charakterizoval jednotlivé nástroje územního 

plánování a vztahy mezi nimi. Začal jsem rozdělením nástrojů na koncepční a realizační. Po 

krátkém popisu územně plánovacích podkladů, jsem již přešel k charakteristice konkrétních 

nástrojů, přičemž jsem začal od politiky územního rozvoje jakožto „nejvýše postaveného“ 

nástroje v územně plánovací hierarchii a pokračoval dále přes územně plánovací dokumentaci 

k územním rozhodnutím a územním opatřením. U každého z nástrojů jsem se pokusil základně 

definovat jeho funkci, obsahové náležitosti a zásadní specifika. Rovněž jsem opět jednoduše 

nastínil vzájemné vztahy mezi nástroji postavené na hierarchii a obsahové závaznosti a limitaci. 

V dalších kapitolách jsem se již zaměřil na detailní rozbor a popis zákonných možností a 

prostředků, kterými veřejnost disponuje k ovlivnění a zapojení se do územně plánovací 

činnosti. U každého z nástrojů jsem podrobně analyzoval konkrétní možnosti participace 

veřejnosti na jeho pořizování a přezkumu, přičemž jsem se tento rozbor snažil stavět 

především na judikaturních závěrech. Nejzásadnější z těchto závěrů jsem rozebíral 

podrobněji včetně popisu konkrétních skutkových okolností případů, ve kterých byly přijaty. 

Tématem třetí kapitoly byl vztah mezi veřejností a koncepčními nástroji. Opět jsem začal u 

PÚR, u níž jsem se zaměřil především na připomínky veřejnosti a nepřípustnost jejího přezkumu 

soudem. S ohledem na specifickou právní formu ÚPD jsem se nejdříve věnoval společným 

prvkům, jako jsou veřejná projednání, připomínky a námitky veřejnosti, institut zástupce 

veřejnosti atd. Následně jsem se už zaobíral vztahem veřejnosti a jednotlivých typů ÚPD, 
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přičemž jsem se vždy nejprve zaměřil na roli veřejnosti při jejich pořizování a následně detailněji 

rozebral jejich specifika. U zásad územního rozvoje se jednalo o vyloučení dotčených vlastníků 

nemovitostí z možnosti podání námitek a o aktivní legitimaci obcí k návrhu na zrušení ZÚR dle 

SŘS se zaměřením na případ obce Nové Heřminovy. U územního plánu jsem provedl rozbor 

judikatury ve věci přímo dotčených vlastníků a aktivní legitimace k soudnímu přezkumu. U 

regulačního plánu šlo o jeho možnost nahradit územní rozhodnutí a z toho plynoucí důsledky 

pro veřejnost. Na závěr třetí kapitoly jsem se věnoval roli veřejnosti při posuzování vlivu 

koncepčních nástrojů na životní prostředí (proces SEA). 

Poslední kapitola se týkala vztahu veřejnosti a realizačních nástrojů. Její převážnou část jsem 

vyčlenil úloze veřejnosti v územním řízení, přičemž jsem nejprve vymezil jednotlivé kategorie 

účastníků a následně přešel k vlastnímu průběhu územního řízení se zaměřením na námitky 

účastníků. Rovněž jsem neopomněl zmínit i roli širší veřejnosti. Rovněž jsem se zaměřil i na 

otázku přezkumu územního rozhodnutí a s tím souvisejících práv účastníků a jiných zástupců z 

řad veřejnosti. Věnoval jsem se i poněkud specifičtějším tématům jako je např. vyloučení 

účastenství spolků z velké části územních řízení novelou StZ č. 225/2017 Sb. Na úplný závěr 

jsem zanalyzoval práva veřejnosti ve vztahu k územním opatřením. 

Z výše shrnuté analýzy jsem dovodil existenci dvou protichůdných tendencí. První z nich 

představuje přístup soudů, který se v posledních několika letech, i ve světle již zmíněného nálezu 

Ústavního soudu z roku 2014, staví k zapojení veřejnosti do územního plánování daleko 

„přívětivěji“. Dochází tak k zásadním judikaturním obratům (např. přiznání aktivní 

legitimace zástupci veřejnosti k podání návrhu na zrušení OOP, přiznání aktivní legitimace 

environmentálním spolkům k návrhu na zrušení rozhodnutí na základě dotčenosti jejich 

hmotněprávní sféry nebo přiznání aktivní legitimace obci k návrhu na zrušení ÚP sousední obce 

apod.), které dle mého názoru nejenže odstraňují dlouhodobě akceptované nesprávné 

formalistické výklady, ale i skutečně reflektují platné mezinárodněprávní závazky ČR 

(představované např. Aarhuskou úmluvou) a hlavně podstatu a účel participace veřejnosti 

na územním plánování.  

Na druhou stranu se ze strany zákonodárce se objevují omezovací tendence, jejichž 

evidentním příkladem je nejen novela č. 225/2017 Sb. a její omezení účasti spolků na územním 

řízení, ale i např. omezování účasti širší veřejnosti na územních řízení provedené novelami StZ 

č. 350/2012 Sb. a č. 39/2015 Sb. Nic na tom nemění ani určitá rozšíření práv veřejnosti (např. 

obligatorní veřejné projednání PÚR nebo možnost veřejnosti připomínkovat návrh ZÚR již 
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v prvotním projednávacím stádiu), která sice reflektují mezinárodní závazky ČR představované 

Aarhuskou úmluvou, ale ve skutečnosti se jedná spíše o kosmetické úpravy, jež pro faktické 

zvýšení vlivu veřejnosti neznamenají mnoho. Že se tento omezovací trend nechystá upozadit 

naznačuje i věcný záměr nově připravovaného stavebního zákona.563 Tyto omezovací tendence, 

jež jsou především politicky motivovány (např. frustrací části veřejnosti z často zdlouhavého 

procesu přípravy a výstavby důležité infrastruktury), mohou být na jednu stranu pochopitelné, 

avšak z mého pohledu cesta tak zásadního zásahu do základních ústavních práv veřejnosti jakou 

je novela č. 225/2017 Sb., není ta správná.  

Nicméně, na základě mnou provedené analýzy, jsem došel k závěru, že, i navzdory určitým 

omezujícím tendencím zákonodárce, má veřejnost v současné době stále ještě dostatečné 

prostředky pro participaci na územně plánovací činnosti a pro její ovlivňování, díky nimž 

tak představuje jednoho z jejích klíčových aktérů. Ovšem výše nastíněné omezující 

tendence mohou naznačovat, že bude muset veřejnost o toto své klíčové postavení 

v budoucnu „bojovat“. 

  

 
563 Blíže viz usnesení Vlády ČR č. 448 ze dne 24.6.2019. [online]. [cit. 28. 08. 2019]. Dostupné z: https://appstr.od
ok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF
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Seznam použitých zkratek 

 

NSS – Nejvyšší správní soud České republiky 

NS – Nejvyšší soud České republiky 

ÚS – Ústavní soud České republiky 

ŽP – životní prostředí 

ČR – Česká republika 

StZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

StZ 1976 – zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

ZPVŽP – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

SŘ – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS – zákon č. 150/2002 Sb., správní řád soudní 

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

LZPS – Listina základních práv a svobod 

ÚAP – územně analytické podklady 

PÚR – politika územního rozvoje 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ZÚR – zásady územního rozvoje 

ÚP – územní plán 

VZÚ – vymezení zastavěného území 

RP – regulační plán 

ÚŘ – územní řízení 

ÚR – územní rozhodnutí 

ÚO – územní opatření 

ÚOAÚ – územní opatření o asanaci území 
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ÚOSÚ – územní opatření o stavební uzávěře 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MŽP – Ministerstvo pro životní prostředí ČR 

OZV – obecně závazné vyhlášky 

RoN – rozhodnutí o námitce 
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Zapojení veřejnosti do územního plánování 

Abstrakt 

Tato práce analyzuje a popisuje zákonné možnosti, kterými veřejnost disponuje pro účast na 

územním plánování. Smyslem práce je zjistit, zdali veřejnost může, jako jeden ze subjektů 

územního plánování, zastávat v této činnosti klíčové postavení nebo zdali hraje roli spíše 

marginální. 

Autor nejprve definuje základní pojmy, jimiž jsou „veřejnost“ a „územní plánování“. Mimo to 

nastíní i problematiku postavení environmentálních spolků, kterou se zabývá v průběhu celé 

práce. Následně uvádí základní kategorizaci územně plánovacích nástrojů na koncepční a 

realizační, přičemž dále přechází k obecné charakteristice jednotlivých nástrojů a jejich 

vzájemných vztahů. U každého z nástrojů popisuje především jeho funkci, obsah a typické 

znaky.  

V dalších kapitolách již autor podrobně popisuje a rozebírá konkrétní možnosti, prostředky a 

nástroje veřejnosti pro zapojení se do územního plánování, přičemž tak činí vždy ve vztahu ke 

konkrétnímu územně plánovacímu nástroji. Analýza se neomezuje pouze na současný stav 

právní úpravy, ale zkoumá i její vývoj od účinnosti současného stavebního zákona, tedy od roku 

2007. Stěžejním objektem analýzy je relevantní soudní judikatura, která je v práci detailně 

rozebírána a která v posledních několika letech prošla zásadními obraty, a to např. v otázkách 

aktivní legitimace k návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Některé ze zásadnějších 

judikaturních závěrů autor popisuje v kontextu skutkových okolností případu, za nichž byly 

přijaty. Mimo to se práce věnuje i dalším specifickým tématům jako je např. omezení účasti 

environmentálních spolků na většině územních řízení novelou č. 225/2017 Sb. 

Ke konci práce autor provádí celkové shrnutí svých poznatků, na jejichž základě dochází 

k závěru, že i přes některé tendence zákonodárce směřující k omezování role veřejnosti popsané 

v této práci, má veřejnost, alespoň prozatím, možnosti a prostředky k tomu být klíčovým hráčem 

na poli územního plánování. 

Klíčová slova: Účast veřejnosti, Územní plánování, Stavební zákon 
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Public participation in land-use planning 

Abstract 

This thesis analyzes and describes legal possibilities, which are given to the public for 

participation in land-use planning. The aim of this thesis is to reach to conclusion, if the public 

can, as one of the subjects of land-use planning, play a crucial role in this matter or if her role is 

rather marginal. 

The author firstly defines the basic terms as “public” and “land-use planning”. Besides, he 

outlines the issue of the status of environmental associations, which is one of the main topics of 

this thesis. Subsequently, he categorizes land-use planning tools into conceptional and 

implementation tools. Further, he continues with basic characteristic of individual tools and their 

mutual relations. For each tool, he describes its function, content and typical features. 

In following chapters, author detailly describes and analyzes concrete public possibilities, means 

and tools for participation in land-use planning. He always doing so in the relation to specific 

land-use planning tools. The analysis is not limited only to the current state of legislation, but 

also examines its development since the adoption of the Building Act in 2007. The crucial object 

of the analysis is the relevant court case law, which is in this thesis detailly described and 

discussed and which in last few years has undergone major reversals (i.e. the issues of locus 

standi to bring the motion for annulment of measure of a general nature). In addition, the thesis 

also deals with other specific topics such as limiting the participation of environmental 

associations in most territorial proceedings by amendment No. 225/2017 Coll. 

At the end of the thesis, the author summarizes his findings and concludes that, despites some 

tendencies of the legislature to limit the role of the public, the public has, at least for now, the 

possibilities and means to be a key player in land-use planning. 

Keywords: Public participation, Land-use planning, The Building Act 

 

 


