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Úvod 

Problematika životního prostředí a jeho ochrany se v posledních letech stává stále 

palčivějším tématem, vzhledem ke čím dál tím prominentnějším důsledkům změn klimatu, jakými 

jsou nadměrné sucho, degradace půdy nebo postupný a nezvratný zánik vzácných ekosystémů, 

jakými jsou například mokřady či rašeliniště, a druhů rostlin a živočichů, které tyto mizející 

ekosystémy obývají.  

Zájem na ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých součástí však v poslední době 

také čím dál častěji naráží na stále rostoucí lidskou potřebu po mobilitě a s ní související výstavbu 

dopravní infrastruktury. Důkazem tohoto trendu mohou být například rostoucí počty osobních či 

nákladních automobilů na silnicích, z pohledu práva pak zase půjde o snahu o urychlení výstavby 

některých liniových staveb, mezi nimiž jsou velice prominentně zahrnuty též stavby dopravní 

infrastruktury. 

Budování dopravní infrastruktury a u pozemních komunikací i provoz na nich vždy naráží 

na zájmy ochrany životního prostředí a je tedy nutné uplatňovat nástroje, které negativní vlivy na 

životní prostředí zmírňují. V České republice se přitom veřejný zájem na ochraně životního 

prostředí střetává s politickým zájmem na urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který vede 

k tomu, že některé mechanismy ochrany environmentálních veřejných zájmů se mění směrem, 

který znamená snížení úrovně ochrany životního prostředí. 

Poslední novela liniového zákona je přímým důkazem existence takovéto rovnice, už jen 

z toho důvodu, že ve snaze o urychlení procesu umisťování staveb dopravní infrastruktury mimo 

jiné též omezuje možnosti orgánů ochrany přírody ovlivňovat a vyjadřovat se k jednotlivým fázím 

tohoto procesu, čímž zasahuje do úrovně ochrany stanovené předchozí právní úpravou.  

Avšak nejenom proces umisťování staveb pozemních komunikací a dopravní 

infrastruktury obecně má svá negativa vzhledem k životnímu prostředí. Samotná existence těchto 

staveb a provoz na nich je poměrně výrazným zásahem do okolních ekosystémů a přirozené 

rovnováhy v krajině, přičemž se negativní působení těchto staveb často promítá nejen do zdraví 

přirozených ekosystémů, ale též lidí, kteří okolí pozemních komunikací obývají. I tyto obecné 

efekty existence staveb pozemních komunikací by zasloužily zmínku a v mnoha případech i revizi 

vzhledem k zastaralosti či neefektivitě právní úpravy, která se jimi zabývá a má je řešit.  
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Cílem této práce je představit základní problematické aspekty staveb pozemních 

komunikací z hlediska jejich negativního vlivu na životní prostředí, popsat a analyzovat právní 

nástroje sloužící k omezování či eliminaci těchto vlivů a zhodnotit jejich účinnost. 

V první kapitole nejdříve vysvětlím pojem „pozemní komunikace“ a pojmy související. 

Dále se budu zabývat negativními dopady umisťování staveb pozemních komunikací se 

zaměřením na zábor půdy a fragmentaci krajiny. Následně se pokusím osvětlit negativní dopady 

provozu na pozemních komunikacích, tedy znečištění půdy a ovzduší, hlučnost a tzv. světelné 

znečištění.  

Ve druhé kapitole se budu zabývat právními nástroji omezování negativních dopadů 

umisťování staveb pozemních komunikací. Nejdříve osvětlím proces umisťování staveb 

pozemních komunikací, načež vysvětlím, jakým způsobem jsou v tomto procesu chráněny 

environmentální veřejné zájmy.  Zaměřím se přitom na veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, 

na zamezování fragmentace krajiny a na ochraně půdy. Nakonec uvedu přehled správních aktů, 

které jsou v procesu umisťování staveb pozemních komunikací užívány k ochraně 

environmentálních veřejných zájmů dotčenými orgány.  

Ve třetí kapitole se pak budu zabývat nástroji, jimiž český právní řád řeší negativní aspekty 

samotné existence pozemních komunikací a provozu na nich. V rámci této kapitoly se budu 

zabývat ochranou ovzduší a jejími koncepčními, administrativně-právními a plošnými nástroji, 

dále hlukem vznikajícím provozem na pozemních komunikacích a možnostmi ochrany proti této 

negativní externalitě, a nakonec se budu věnovat problematice umělého osvětlení.  

Pro splnění účelu této práce se za použití různých zdrojů pokusím o komplexní představení 

a kritickou analýzu současné podoby právní úpravy týkající se pozemních komunikací v kontextu 

ochrany životního prostředí. 

Při tvorbě práce jsem používala především webové portály ASPI a EUR-Lex, komentáře 

relevantních právních předpisů či jejich důvodové zprávy, odbornou literaturu a odborné články 

z právních časopisů či výtahy z vědeckých seminářů, dále též odkazy na relevantní judikaturu. 

K lepšímu osvětlení problematiky negativních dopadů staveb pozemních komunikací na životní 

prostředí jsem pak využila vědecké články popisující působení těchto staveb z hlediska 

ekologického a biologického, a dále též technické dokumenty nalezené převážně na stránkách 
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Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy, a stejně tak informace poskytované 

těmito institucemi k relevantním tématům a pojmům.  

Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1. 6. 2021.  
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1 Pozemní komunikace a jejich negativní dopady na životní 

prostředí 

1.1 Pozemní komunikace 

Většina pozemních komunikací, konkrétně pak dálnice, silnice a místní komunikace I. 

třídy, spadají pod pojem „liniová stavba“ podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 

zákon) (dále liniový zákon či LZ)1. Tyto stavby jsou podle § 1 odst. 2 liniového zákona zahrnuty 

pod stavbami dopravní infrastruktury, kterými jsou „stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby 

s nimi související… další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umisťované 

v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo… v územně 

plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s 

nimi související.“. Mimo přímo zmíněné dálnice a silnice I. třídy jsou tedy za liniové stavby podle 

liniového zákona považovány také veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury zanesené 

v územně plánovací dokumentaci, jimiž dle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích (dále zákon o pozemních komunikacích či ZPK) mohou být též silnice a místní 

komunikace I. třídy2, protože „dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, 

příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely 

považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní 

komunikací I. třídy.“.3 

Samotný pojem „pozemní komunikace“ je pak definován a dále vysvětlován v zákoně o 

pozemních komunikacích, konkrétně v jeho § 2, kde v odst. 1 je pozemní komunikace označena 

 
1 Veškeré stavby pozemních komunikací jsou přitom fakticky vzato liniovými stavbami, protože u nich převažuje 

jeden rozměr, v tomto případě délka, nad všemi ostatními. Liniové stavby podle liniového zákona však nezahrnují 

všechny druhy pozemních komunikací, jak je uvedeno výše. 
2 Pokud jsou vymezeny v územně plánovací dokumentaci. 
3 Pokud je v této práci odkazováno na liniové stavby či stavby dopravní infrastruktury, jsou pod těmito pojmy myšleny 

zejména stavby pozemních komunikací, které jsou součástí těchto širších zastřešujících pojmů. Pojem liniová stavba 

je přitom v kontextu této práce používán zejména v relaci k novele liniového zákona č. 403/2020 Sb., jinak je ve 

většině případů užíván pojem pozemní komunikace tak, jak je definován v zákoně o pozemních komunikacích. 
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jako „dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly4 a chodci5, včetně pevných zařízení6 

nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti“ a v odst. 2 jsou pak pozemní komunikace 

rozděleny na jednotlivé kategorie, konkrétně na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové 

komunikace.  

Výše zmíněná silniční vozidla jsou přitom definována v zákoně č. 56/2001 Sb. o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále 

zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích či ZPPVPK), konkrétně 

v jeho § 2 odst. 1, kde je silniční vozidlo označováno jako „motorové nebo nemotorové vozidlo, 

které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo 

věcí“.  

Motorové vozidlo je pak v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (dále zákon o silničním provozu či ZSP) definováno v § 2 písm. 

g) jako „nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus“ a nemotorové 

vozidlo v § 2 písm. h) jako „přípojné vozidlo7 a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí 

síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo“. 

Co se jednotlivých druhů pozemních komunikací týče, ty jsou dále dopodrobna upraveny 

v zákoně o pozemních komunikacích, konkrétně v jeho § 4-7, které obsahují přesné definice výše 

uvedených pojmů a další dělení v rámci jednotlivých druhů pozemních komunikací. 

Dálnice, upravena v § 4 zákona o pozemních komunikacích, je „pozemní komunikace 

určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je 

 
4 Pod pojmem jiná vozidla jsou myšlena jiná než silniční vozidla podle dnes již neplatného zákona č. 38/1995 Sb. o 

technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně tedy podle jeho § 1 odst. 

1 věty 3. jde o „vozidlo, které je vyrobené a určené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích a které 

může být na pozemních komunikacích provozováno“. 
5 Chodec je definován v § 2 písm. j) ZSP jako „i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy 

nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném 

sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu 

válců do 50 cm3, psa a podobně“.  
6 Zde se pravděpodobně jedná o silniční pozemky či součásti a příslušenství pozemních komunikací uvedené v § 11 a 

další ZPK, které spadají pod výše uvedenou definici. 
7 Podle § 2 odst. 3 ZPPVPK jde o „silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do 

soupravy“. 
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budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má 

směrově oddělené jízdní pásy“. Dělí se na dálnice I. a II. třídy a je přístupná pouze silničním 

motorovým vozidlům s nejvyšší povolenou rychlostí8 rovnou nebo vyšší, než je stanoveno ve 

zvláštním právním předpise9.   

Silnice, upravená v § 5 zákona o pozemních komunikacích, je „veřejně přístupná pozemní 

komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci“. Silnice tvoří silniční síť a podle 

svého určení a dopravního významu se dělí na silnice I., II., a III. třídy, přičemž první z nich mohou 

být za podmínek ve 3. odstavci označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního 

předpisu10 a jsou určeny pro dálkovou a mezistátní dopravu, druhé z nich pro dopravu mezi okresy 

a třetí z nich pro propojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.  

Místní komunikace, upravená v § 6 zákona o pozemních komunikacích, je „veřejně 

přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce“. Dělí se pak 

podle svého dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení na místní komunikace 

I., II., III. a IV. třídy, přičemž první z nich mohou být za podmínek ve 3. odstavci označeny jako 

silnice pro motorová vozidla podle zvláštního předpisu11, druhé z nich slouží jako dopravně 

významné sběrné komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, třetí z nich 

jsou obslužné komunikace a čtvrté z nich jsou nepřístupné provozu silničních motorových vozidel 

nebo je na nich umožněn smíšený provoz. 

Účelová komunikace, upravená v § 7 zákona o pozemních komunikacích, je „pozemní 

komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 

nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k 

obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“. Veřejný přístup na účelovou komunikaci 

může být na žádost jejího vlastníka, a pokud je to nutné k ochraně jeho oprávněných zájmů, 

upraven nebo omezen, přičemž další možnosti úprav a omezení veřejného přístupu na účelové 

komunikace jsou upraveny ve zvláštních právních předpisech12. Účelovou komunikací pak může 

 
8 Tento je údaj je možné nalézt v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a v jeho 

prováděcích předpisech.  
9 V tomto případě je odkazováno na zákon o silničním provozu. 
10 Zákon o silničním provozu. 
11 Zákon o silničním provozu. 
12 Například v zákoně č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů či v zákoně č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny.  
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být i „pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo 

provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná 

veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru 

nebo objektu“. 

Tři výše zvýrazněné právní předpisy, tedy zákon o pozemních komunikacích, zákon o 

podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zákon o silničním provozu, jsou 

stěžejními předpisy v oblasti pozemních komunikací, přičemž zákon o pozemních komunikacích 

je ve vztahu k ostatním dvěma zmíněným přepisům normou obecnou. Zákon o silničním provozu 

pak z uvedených dvou zvláštních zákonů vykazuje vyšší míru obecnosti a trojici uvedených 

předpisů pak doplňuje škála zvláštních a podzákonných právních předpisů, které se zaměřují na 

určité aspekty právní úpravy pozemních komunikací a záležitostí s nimi souvisejících13.  

Některé aspekty pozemních komunikací, zejména pak ty relevantní pro tuto práci, jsou též 

upraveny na evropské unijní úrovni. Jedná se například o normy regulující technické parametry 

vozidel a jejich částí či normy zabývající se emisemi skleníkových plynů a znečišťujících látek. 

Těmi se budeme blíže zabývat v dalších kapitolách pojednávajících o řešení negativních vlivů 

provozu na pozemních komunikacích. 

1.2 Negativní dopady umisťování staveb pozemních komunikací 

1.2.1 Zábor půdy14 

Jedním z globálních problémů životního prostředí je ochrana půdy a omezování její 

degradace, tedy zhoršování kvality půdy, na které je člověk závislý z hlediska ekologického, 

hospodářsky-produkčního a taktéž z hlediska výstavby a dobývání nerostných surovin. Ke 

způsobům degradace půdy přitom patří mimo jiné zábory půdy, které úzce souvisí s výstavbou 

(nejen) pozemních komunikací a dopravní infrastruktury obecně.  

 
13 Jako je bezpečnost a pravidla provozu na pozemních komunikacích, technická způsobilost či parametry vozidel atd. 
14 Hlavními zdroji pro tuto část práce jsou: 

VOPRAVIL, Jan, a kol. Udržitelnost hospodaření v krajině CZ.1.07/3.2.09/01.0024. Vzdělávací modul. Ochrana 

životního prostředí v oblasti půdy. ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Náměšť nad Oslavou. 

2012. Str. 45-46.  

DAMOHORSKÝ, Milan. Ochrana půdy v právu. V: České právo životního prostředí. Vědecký časopis. č. 4/2016 

(42). Česká společnost pro právo životního prostředí. 2016. Str. 9, 13-14. 

TKÁČIKOVÁ, Jana, VOMÁČKA, Vojtěch, ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. 1. 

vydání. Brno. Masarykova Univerzita. 2020. Str. 137-140. 
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Zastavování půdy je jedním z nejvýznamnějších degradačních procesů, protože při něm 

dochází ke zničení ekologických i produkčních funkcí půdy. Půda je přitom úzce provázána 

s dalšími složkami životního prostředí a je nezbytným předpokladem pro hospodářskou činnost, 

průmyslovou výrobu, výstavbu obydlí, rekreačních objektů či infrastruktury. Zakrytím půdy 

nepropustnými materiály jako jsou beton nebo asfalt ztrácí půda své přirozené vlastnosti a nemůže 

nadále plnit své přírodní funkce. Ztráta kvalitní zemědělské půdy, která je pro účely výstavby často 

zabírána, má přitom značný dopad na krajinu i člověka, jelikož znehodnocenou půdu je velmi těžké 

a často i nemožné obnovit či znovu vytvořit.  

Zábory půdy pro výstavbu dopravní infrastruktury či rozvoj a rozšiřování sídel jsou 

rozšířené zejména v zemích, které jsou vzhledem ke své malé rozloze ku počtu obyvatel silně 

urbanizovány a pro další expanzi nezbývá mnoho prostoru, pročež je pro účely výstavby 

zasahováno i do kvalitní zemědělské půdy. Kromě nutného rozšíření lidských sídel může být 

dalším důvodem záboru kvalitní zemědělské půdy například rozvoj turismu či výstavba dopravní 

infrastruktury.  

V České republice od roku 1927 do roku 2012 ubylo 846 tisíc hektarů zemědělské půdy, 

přičemž největší úbytky byly zaznamenány v posledních patnácti letech. V roce 2012 byly 

zaznamenány denní zábory o velikosti 15 hektarů, přičemž se převážně jednalo o vysoce kvalitní 

zemědělskou půdu. V roce 2016 pak byla v České republice zjištěna situace stejná, ne-li horší. 

Denní zábory zemědělské půdy o rozloze 15 hektarů zůstaly beze změny a takto zabraná půda je 

pro zemědělské využití trvale ztracena. V tomto ohledu zejména územní plánování, jako hlavní 

koncepční nástroj v této oblasti, značně selhává. Ke konci roku 2018 přitom zemědělské pozemky 

zabíraly 4 203 726 hektarů plochy, což je oproti jejich rozloze v roce 1966, kdy zemědělské 

pozemky zabíraly 4 514 133 hektarů plochy, znatelný pokles. Z toho orné půdy bylo ke konci roku 

2018 celkem 2 951 395 hektarů, kdežto v roce 1966 jí bylo 3 351 570 hektarů. Když pak srovnáme 

stav v letech 2017 a 2018, tak přes 290 hektarů orné půdy bylo meziročně začleněno do kategorie 

zastavěných ploch a nádvoří, přičemž zde nejsou započítány úbytky orné půdy ve prospěch 

ostatních ploch a úbytek je tedy ve skutečnosti ještě vyšší. Právě tato půda pak bývá nejčastěji 

předmětem záboru a trvalé zástavby. 

Plochy pro výstavbu velmi často náleží do zemědělského půdního fondu (dále ZPF), 

zvláště pokud jde o výstavbu „na zelené louce“. Výstavbou pozemních komunikací či jiných nebo 
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souvisejících staveb dochází k nevratnému záboru půdy a poškození jejích funkcí, čímž je 

ovlivňována a nadměrně zatěžována i okolní krajina a životní prostředí obecně. To se často projeví 

skrze vyšší množství emisí z pozemních komunikací a automobilové dopravy, možnou 

kontaminaci ze staveb samotných, snížení schopnosti půdy filtrovat vodu a na to navazující lokální 

povodně, zvýšení teploty v dané lokalitě či kontaminaci okolních ekosystémů skrze vodu 

odtékající ze zastavěných území znečištěnou škodlivými látkami, prachem, kousky obroušené 

gumy či asfaltu, těžkými kovy apod.  

Skrze zábor půdy je půda totálně ztracena, což má negativní následky pro celý ekosystém. 

Největší tlak na výstavbu je přitom v okolí velkých měst, v jejichž okolí se často nachází 

nejhodnotnější půdy, které nelze nahradit a panují názory, že by na ně mělo dokonce být nahlíženo 

jako na neobnovitelný zdroj.  

1.2.2 Fragmentace krajiny15 

Pohyb organismů je základním předpokladem ekologické stability v krajině a přirozeného 

fungování ekosystémů. Jednotlivé druhy a jedinci v jejich rámci však mohou mít různé potřeby 

ohledně velikosti svého životního prostoru a nutnosti, délky nebo četnosti pohybu po krajině. 

Krajinné koridory16, ať přirozené nebo vytvořené člověkem, pak tento pohyb podporují, zatímco 

migrační bariéry, které mohou být přírodní nebo umělé a nepropustné či polopropustné, jej naopak 

obstruují.  

Přírodní migrační bariéry17 jsou přirozenou součástí krajiny a samy většinou podporují 

určité druhy ekosystémů, zatímco umělé migrační bariéry18, jako jsou pozemní komunikace, 

mohou být při nedostatku opatření usnadňujících pohyb živočichů i zcela nepropustné a výrazně 

tak zasahovat do migračních vzorců živočichů.  

 
15 Hlavními zdroji pro tuto část práce jsou:  

JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 149-152. 

ANDERSON, P. Roads as barriers. In: SHERWOOD, Bryan. CUTLER, David. BURTON, John A. Wildlife and 

Roads, the Ecological Impact. Imperial College Press. 2002. Pg. 169-184. 
16 Může se jednat například o relativně holé úseky, které usnadňují přesun větších živočichů, či naopak zarostlé pásy, 

jako jsou břehové porosty vodních toků, které poskytují menším živočichům ochranu. 
17 Může se například jednat o přirozené krajinné útvary, jako jsou řeky, skalní stěny, propasti či pohyb ztěžující 

stanoviště. 
18 Nejvýznamnějšími umělými migračními bariérami jsou zejména dálnice a rychlostní silnice. Míra jejich negativního 

působení v krajině je přitom dána například tím, jak široké jsou, jak hustý je na nich provoz, nebo též množstvím 

hluku a osvětlení. 
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Samotný pojem fragmentace krajiny pak souvisí se zvyšováním hustoty silniční sítě a 

pozemních komunikací obecně. Krajina je těmito stavbami rozdělována na menší části a 

ekosystémy jsou rozdrobovány více či méně propustnými bariérami. Populace uvězněné na 

zmenšujících se plochách jsou pak častými oběťmi srážky s vozidlem a časem postupně ztrácí svou 

genetickou rozmanitost a stávají se citlivějšími k působení vnějších vlivů.  

Bariérový efekt pozemních komunikací působí odlišně na různé druhy a populace 

živočichů, nejvíce však postihuje relativně mobilní druhy žijící v oddělených skupinkách či 

jednotlivě, jejichž jedinci se pohybují skrze fragmentované části krajiny a přechod přes pozemní 

komunikace přitom může skončit jejich úhynem, což oslabuje místní populace daného druhu.    

Dopad existence pozemních komunikací na krajinu však závisí na dalších faktorech. Když 

je krajina již sama o sobě přirozeně relativně neprůchodná, výstavba pozemní komunikace jako 

migrační bariéry nemá takový vliv na místní populace jako pozemní komunikace vkládaná do 

krajiny, která bývala relativně volně průchodnou.  

Studie průchodnosti krajiny pro živočichy ukazují, že v České republice je hustota 

migračních bariér v krajině již tak vysoká, že krajina přestává plnit svou funkci spojnice mezi 

druhy. Taková míra fragmentace většinou vede k tomu, že nepřizpůsobivější druhy postupně 

vymizí a krajina tak přijde o svou rozmanitost.  

Fragmentace krajiny je proto řešena mnoha způsoby, které se odvíjí od toho, zda pozemní 

komunikace či jiná liniová stavba již existuje a jaký způsob jejího překlenutí je v daném případě 

nejvhodnější pro danou populaci a lokalitu. Ve fázi plánování může jít o snahu umístit stavbu 

pozemní komunikace tak, aby co nejméně zasahovala do krajiny a její negativní působení se tak 

minimalizovalo. To pak může být doplněno vhodnými opatřeními, které plánovanou či již 

existující pozemní komunikaci co nejvíce zpřístupní a sníží tak její neprostupnost, jako jsou 

například mosty, nadchody, podchody, ploty, trubky či tunely.  
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1.3 Negativní dopady provozu na pozemních komunikacích 

1.3.1 Znečištění půdy a ovzduší19 

Znečištění ovzduší v okolí pozemních komunikací má trojí účinek, a to na organismy v 

přímém sousedství s pozemními komunikacemi, na organismy v blízkosti pozemních komunikací 

do jednoho kilometru a na koncentraci regionální či globální hladiny znečišťujících látek.  

Vlivem provozu na pozemních komunikacích jsou do půdy a ovzduší vypouštěny látky20, 

jako jsou těkavé organické látky (dále VOC21), olovo a jiné těžké kovy, oxid uhelnatý, oxidy 

dusíku, pevné prachové částice (dále PM22), oxid siřičitý nebo oxid uhličitý a dále též ethylen23, 

ozon a dusík, které mohou mít škodlivý vliv jak na zdraví lidí, tak na životní prostředí jako celek 

či jeho části.  

Vliv a působení škodlivých látek na organismy v blízkosti pozemní komunikace je složité 

posoudit hned z několika důvodů. Může jít například o to, že v různých vzdálenostech od pozemní 

komunikace se vyskytují znečišťující látky v různých koncentracích, které časem mohou kolísat, 

a následky jejich působení na místní populace se často postupem času sčítají a zhoršují, přičemž 

se však většinou skutečně projeví až tehdy, kdy koncentrace škodlivých látek v organismu dosáhne 

určité hodnoty, což může být záležitostí několika let až desetiletí.  

Dalším důvodem může být to, že některé organismy jsou na přítomnost škodlivin citlivější 

než jiní příslušníci stejného či odlišného druhu a jejich působení se na nich může projevovat 

odlišně, přičemž některé druhy živočichů a rostlin jsou dokonce schopny se nepříznivému 

prostředí u pozemních komunikací postupně přizpůsobit.  

Jde také o to, že do půdy a ovzduší v okolí pozemních komunikací je jen zřídka vypouštěna 

pouze jediná znečišťující látka, je tedy složité vysledovat následky působení jedné škodlivé látky 

při pozemní komunikaci, když v jejím okolí často působí kombinace několika škodlivin.  

 
19 Hlavním zdrojem pro tuto část práce je: ASHMORE, M. R. The ecological impact of air pollution from roads. In: 

SHERWOOD, Bryan. CUTLER, David. BURTON, John A. Wildlife and Roads, The Ecological Impact. Imperial 

College Press. 2002. Pg. 113-132.  
20 Nejčastěji skrze zplodiny vypouštěné ze spalovacích motorů vozidel, pohyb pneumatik po vozovce, při kterém se 

uvolňují částice jak z gumových pneumatik, tak ze samotného materiálu vozovky, či jiné mechanické procesy 

probíhající ve vozidle, jako je například chlazení interiéru vozidla pomocí klimatizace. 
21 Z anglického „volatile organic compounds“. 
22 Z anglického „particulate matter“. 
23 Ethen, C2H4. 
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Jako příklad negativního působení znečišťující látky je možné uvést působení olova, které 

se usazuje jak v půdě v okolí pozemních komunikací, kde působí na kořeny rostlin a ovlivňuje 

půdní procesy, tak v tělech živočichů žijících v jejich blízkosti. Dalším příkladem může být 

působení PM, tedy drobných částic emitovaných motorovými vozidly nebo uvolňovaných z 

povrchu pozemní komunikace, jejichž dlouhodobé vdechování je zdraví škodlivé, jejich usazování 

na listech rostlin brání jejich přirozeným procesům a jejich pronikání do půdy ovlivňuje její 

chemické složení a negativně působí na organismy v půdě žijící.  

1.3.2 Hluk24 

Hluk je jedním z negativních jevů vznikajících v důsledku provozu na pozemních 

komunikacích. Provozem na pozemních komunikacích přitom může vznikat hluk pravidelně a více 

či méně trvale, nebo nepravidelně a sporadicky. Intenzita a výše hladiny hluku z pozemní 

komunikace je ovlivněna mnoha faktory jako jsou například váha projíždějících vozidel, rychlost 

dopravy či materiál povrchu pozemní komunikace, obecně však platí, že čím větší je pozemní 

komunikace a čím hustější je na ní provoz, tím častější a intenzivnější hluk na ní bude vznikat.  

Hluk a zvuk obecně přitom vzniká v souvislosti s pohybem motorových vozidel po 

pozemní komunikaci. Šíří se vzduchem či skrze pevné objekty, od kterých se též může odrážet, a 

s rostoucí vzdáleností od pozemní komunikace pak intenzita hluku klesá.  

Ke snížení hluku v okolí pozemních komunikací mohou sloužit například vegetační pásy, 

ale jelikož se zvuk dokáže šířit i skrze těla rostlin, je zapotřebí, aby tyto pásy byly dostatečně husté 

a široké. Dalším a nejčastějším prostředkem omezování hluku v okolí pozemních komunikací jsou 

pak zvukové bariéry, které jsou většinou natočeny tak, aby hluk odrážely vzhůru nad pozemní 

komunikaci.  

Hluk při dlouhotrvajícím či nadměrném vystavení může škodlivě působit na člověka, 

přičemž na zvířata a jiné živočichy, kteří mají v mnoha případech mnohem citlivější sluch, než má 

člověk, pak působí o to intenzivněji.  

Hluk z pozemních komunikací ovlivňuje sluch živočichů a skrze něj i jejich schopnost 

komunikace, navigace, shánění potravy či vyhýbání se nebezpečí. To má negativní vliv na jejich 

 
24 Hlavním zdrojem pro tuto část práce je: Vehicle Disturbance and Traffic Noise. In: FORMAN, T. T. Richard et. al. 

Road Ecology, Science and Solutions. Island Press. 2003. Pg. 270-278.  
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zdraví, rozmnožování a migrační tendence, protože hlučné pozemní komunikace často mohou 

živočichy odrazovat od užívání oblastí v jejich blízkosti, což kromě vystavování zvířat stresovým 

situacím též přispívá k fragmentaci krajiny a populací v ní žijících, což může vést ke zchudnutí 

genofondu v dané lokalitě.  

Reakce živočichů na hluk přitom můžou být různé, vesměs však na hluk reagují tak, že jej 

buďto vyhledávají nebo tolerují, což může vést k jejich úmrtí na pozemní komunikaci, či se mu 

vyhýbají, což může vést též k negativním důsledkům, viz výše. 

1.3.3 Umělé osvětlení25 

Zdrojem umělého osvětlení v souvislosti s pozemními komunikacemi jsou jednak reflektory 

projíždějících vozidel, jednak pevné noční osvětlení.  

Většina živých organismů se do nějaké míry řídí nočním a denním cyklem, který je jedním 

z nejspolehlivějších přírodních cyklů a přírodních ukazatelů, podle kterého se v rozličné míře 

v závislosti na vyspělosti organismu či jejich citlivosti odvíjí jejich životy.  

Jednou ze skupin organismů, na které negativně působí světlo z provozu na pozemních 

komunikacích, jsou rostliny, které obecně většinu svých přirozených funkcí řídí především 

pomocí okolního světla a které mohou být negativně ovlivněny světlem z reflektorů projíždějících 

vozidel či nočním osvětlením pozemních komunikací. Může jít například o rostliny vysoce citlivé 

na světlo, jejichž přirozené cykly mohou být narušeny dlouhodobým osvětlením či záblesky světel 

projíždějících vozidel.   

Savci jsou umělým osvětlením pozemních komunikací též ovlivněni, a to v mnoha směrech. 

Někteří savci žijící v okolí pozemních komunikací mohou mít vlivem nadměrného osvětlení 

narušené své přirozené cykly, podobně jako rostliny. Pro jiné jsou světla z pozemních komunikací 

lákadlem, které často může vést k nehodám a úmrtím jak na straně zvířat, tak na straně 

provozovatele vozidla a jeho spolujezdců. Další pak může osvětlení pozemní komunikace či 

reflektory projíždějících vozidel odradit od lovu či sběru v blízkosti pozemní komunikace nebo od 

jejího překročení, přispívajíce tak k bariérovému efektu pozemních komunikací. 

 
25 Hlavním zdrojem pro tuto část práce je: OUTEN, A. The ecological effects of road lighting. In: SHERWOOD, 

Bryan. CUTLER, David. BURTON, John A. Wildlife and Roads, the Ecological Impact. Imperial College Press. 2002. 

Pg. 133-155.  
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Ptáci jsou pak výkyvy v koloběhu dne a noci ovlivněni prokazatelně více než savci, což platí 

zejména pro jejich reprodukční cyklus, migrační chování, výměnu peří či zpěv. Jsou též 

přitahováni ke světlu, což podobně jako u savců může vést k úmrtím na a v blízkosti pozemních 

komunikací. Úroveň osvětlení též do jisté míry ovlivňuje jejich orientaci. Noční ptáci žijící v okolí 

pozemních komunikací pak mohou být umělým osvětlením negativně ovlivněni z hlediska doby, 

kdy mohou shánět potravu, aniž by konkurovali denním dravcům, a samotné potravy, která může 

být přítomností pozemní komunikace též ovlivněna.   

Plazi jsou pak též závislí na denním a nočním cyklu, který do jisté míry řídí například jejich 

reprodukční chování či hibernaci. Více než světlem jsou však vábeni teplem, které vydávají 

pozemní komunikace a které pak plazi mohou považovat za vhodné místo ke slunění, což může 

vést k jejich úmrtí pod koly projíždějících vozidel. Obojživelníci, kteří jsou však na rozdíl od 

plazů světlem prokazatelně přitahováni, pak čelí podobnému nebezpečí. 

Hmyz je též velmi silně přitahován ke světlu, zejména k osamělým zdrojům světla v temnotě. 

Vysoká míra osvětlení může například hmyz přimět k usednutí, narušit letové cykly, narušit 

rozmnožovací procesy a chování, snížit citlivost hmyzího zraku či zmást orientační smysly 

příslušníků hmyzí říše. Dalším problémem souvisejícím s umělým osvětlením pozemních 

komunikací též může být fragmentace hmyzích stanovišť. Hmyz seskupený kolem zdroje umělého 

osvětlení taktéž může být snadnou kořistí pro predátory, kteří se pak sami mohou stát obětí 

projíždějícího vozidla.   
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2 Právní nástroje omezování negativních dopadů 

umisťování staveb pozemních komunikací 

V této kapitole se pokusím nastínit proces umisťování staveb pozemních komunikací a 

vysvětlit, jakým způsobem jsou v rámci tohoto procesu chráněny environmentální veřejné zájmy, 

přičemž hlubšímu rozboru právních nástrojů užívaných při ochraně těchto zájmů se budu věnovat 

v poslední podkapitole této části práce. 

2.1 Proces umisťování pozemních komunikací 

V první podkapitole zabývající se procesem umisťování pozemních komunikací nejdříve 

osvětlím relevantní části procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí26. Dále se budu 

zabývat procesem územního plánování a jeho jednotlivými nástroji. Následně pak rozeberu 

procesy posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování variant záměru, jejichž provedení 

je nutnou podmínkou pro realizaci staveb pozemních komunikací, jíž se budu zabývat v poslední 

části této podkapitoly. 

2.1.1 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je proces upravený v § 10b a násl. zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále zákon EIA), na jehož konci je vydáno tzv. 

stanovisko SEA. V rámci tohoto procesu jsou posuzovány koncepce na celostátní i krajské úrovni 

a za jistých okolností i koncepce na úrovni obcí. Koncepcí se přitom dle § 3 odst. b) zákona EIA 

rozumí „strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované z 

prostředků fondů Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně 

orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané“.  

V § 10a odst. 1 zákona EIA je stanoven předmět tohoto posuzování. Jedná se o koncepce 

stanovící rámec pro budoucí povolování záměrů uvedených v Příloze č. 1 zákona EIA v oblastech 

„zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, 

 
26 Z hlediska umístění v rámci této práce není tato část nutně nadřazená části následující, tedy procesu územního 

plánování, předchází však procesu EIA a je potřeba ji v kontextu této práce zmínit jako jeden z nejdůležitějších 

nástrojů ochrany environmentálních zájmů na úrovni koncepční a celostátní. 
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cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany 

přírody, a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny“, přičemž tyto koncepce vždy podléhají posuzování 

SEA. Z výše uvedené úpravy v kombinaci s úpravou uvedenou v § 10a odst. 1 písm. b) zákona 

EIA přitom vyplývá, že koncepce týkající se dopravy obligatorně podléhají posuzování SEA vždy, 

pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem jedné nebo několika obcí a tyto koncepce 

nestanoví využití území místního významu. Pokud koncepce týkající se dopravy stanoví využití 

území místního významu, podléhají posuzování SEA fakultativně, tedy pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení podle § 10d. Podle § 10a odst. 1 písm. c) zákona EIA přitom posuzování 

podléhají i změny výše uvedených koncepcí, opět za předpokladu, že se tak stanoví ve zjišťovacím 

řízení.  

Procesu SEA lze v tomto kontextu rozumět jako procesu obecnému a strategickému, který 

předchází tzv. procesu EIA, v jehož rámci jsou posuzovány konkrétní projekty. To též vyplývá 

z formulace, že koncepce podléhající procesu SEA „stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1“ a stanoví tedy rámec pro povolování záměrů podléhajících posouzení 

EIA, a stejně tak z § 10a odst. 3 zákona EIA, kde je stanoveno, že „posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí“. Přestože je účel 

obou úrovní posuzování podle zákona EIA prakticky stejný27, tak SEA je nástrojem k zohlednění 

otázek životního prostředí na úrovni strategické a politické, zatímco EIA hodnotí vlivy 

konkrétního záměru, z čehož též vyplývá i větší míra obecnosti stanoviska SEA a vyšší míra 

podrobnosti závazného stanoviska EIA28.  

V § 10b zákona EIA je pak uveden způsob provedení posuzování SEA. Proces posuzování 

SEA má preventivní charakter a posuzují se během něj vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 

v rozsahu uvedeném v § 2 zákona EIA předtím, než je návrh koncepce předložen ke schválení. 

Posuzují se vlivy přímé i nepřímé a je zde zahrnuta i tzv. nulová varianta koncepce, tedy její 

 
27 V § 1 odst. 3 zákona EIA je uveden jako snaha „získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě 

opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.“. 
28 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 2. vydání. Praha. Wolters Kluwer ČR. 

2018. Str. 158. 
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neprovedení. Předmětem posouzení jsou přitom i samotné cíle koncepce29. V § 10c a následujících 

zákona EIA je tento proces podrobně rozveden. 

Proces SEA je přitom relevantní nejen pro obecné dopravní koncepce typu Dopravní 

politiky ČR, ale též pro dokumenty z oblasti územního plánování, v nichž jsou navrhovány trasy 

pozemních komunikací, jako jsou celostátní politika územního rozvoje (dále PÚR), územní 

rozvojový plán (dále ÚRP), zásady územního rozvoje kraje (dále ZÚR) a územní plány obcí 

(dále ÚP)30. Výše uvedené koncepce jsou přitom relativně obecné dokumenty, kterými nejsou 

stanoveny podmínky pro uskutečnění konkrétního stavebního záměru na konkrétním místě, a jde 

spíše o dokumenty stanovící obecný směr či politiku v dané oblasti, zde v oblasti dopravy. 

2.1.2 Územní plánování 

Územní plánování zahrnuje koncepční nástroje, které ve větší či menší podrobnosti 

popisují dané území a stanoví jeho plánované využití. Jedná se o PÚR, ZÚR, ÚRP a ÚP a 

regulační plán (dále RP31), přičemž ÚRP je zcela novým nástrojem, který do stavebního zákona 

přinesl zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (dále novela č. 403/2020 Sb. či novela).  

V kontextu této práce je nutné zmínit též právní nástroj, s jehož pomocí se dotčené orgány, 

tedy orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů32 či podle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále stavební zákon či 

SZ), mohou podílet na ochraně environmentálních veřejných zájmů ve fázi územního plánování, 

tedy stanovisko, kterým se budu hlouběji zabývat v části 2.3 této práce.  

 
29 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 2. vydání. Praha. Wolters Kluwer ČR. 

2018. Str. 162. 
30 Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí se přitom 

uplatní zvláštní režim podle § 10i zákona EIA. 
31 RP v souvislosti s touto prací nebudu dále rozebírat, protože pro její téma není zcela relevantní. Regulačním plánem 

je sice možné nahradit územní rozhodnutí (viz níže), dle § 61 odst. 2 SZ však „regulačním plánem nelze nahradit 

územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 

předpisu“. Pro stavby pozemních komunikací, pro které se vydává závazné stanovisko EIA, tedy pro většinu 

významnějších staveb pozemních komunikací, proto není možné územní rozhodnutí RP nahradit. 
32 Může se jednat například o veřejné zájmy obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, zákoně o pozemních 

komunikacích, zákoně o ochraně ovzduší, zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu apod. 
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PÚR, upravena v § 31 a dalších stavebního zákona, je koncepčním nástrojem územního 

plánování pořizovaným na vládní úrovni. V § 31 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že PÚR 

„určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v 

republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný 

rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.“. Určuje též 

strategii a základní podmínky územního plánování, čímž vytváří rámec územního rozvoje.  

Dalším účelem PÚR je pak podle § 31 odst. 2 stavebního zákona to, že „s ohledem na 

možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci územního rozvojového plánu a zásad územního 

rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a 

záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci“. Jde 

tedy zejména o zajištění koordinace plánovací činnosti krajů a obcí, jejichž územně plánovací 

dokumentace musí být v souladu s PÚR podle § 31 odst. 4 stavebního zákona, kde je uvedeno, že 

„politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, 

zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území“. 

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území České 

republiky a schvaluje ji vláda, přičemž samotná PÚR je tedy přijímána formou usnesení vlády. Její 

obsah je určen v § 32 stavebního zákona a je jím mimo jiné též vymezení ploch a koridorů dopravní 

a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo těch, které svým 

významem přesahují území jednoho kraje, a stanovení toho, které plochy a koridory zejména 

dopravní a technické infrastruktury budou předmětem řešení územního rozvojového plánu. 

Záměry pro výstavbu významných staveb dopravní infrastruktury tedy začínají právě v PÚR, jíž 

je dopravní infrastruktura podstatnou součástí.  

ÚRP jako nový institut stavebního práva zavedla již výše zmíněná novela č. 403/2020 Sb. 

jako zcela nový typ územně plánovací dokumentace. Problém předchozí úpravy územně plánovací 

dokumentace vedoucí k její změně byl přitom spatřován zejména v tom, že není možné na úrovni 

PÚR, která nemá formu právně závazného aktu, vymezit důležitost klíčových staveb tak, aby to 

mohlo být vzato v potaz při povolovacích procesech.33  

 
33 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str. 

31. 
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Kritizován byl též zejména fakt, že na úrovni PÚR jsou sice důležité liniové stavby určeny, 

ale jen schematicky, a jejich podrobnosti jsou pak rozvinuty až na nižších úrovních územního 

plánování, jako jsou ZÚR34. Jejich úprava a vydání je zahrnuto v samostatné působnosti 

zastupitelstva kraje a orgány státní správy do tohoto procesu nemohou přímo zasahovat, proto 

úprava PÚR na celostátní úrovni často čeká na zohlednění v ZÚR, jejichž rychlost vydání či 

uskutečnění nemůže stát přímo vynutit35. Dále je též adresován problém s roztříštěností územně 

plánovací dokumentace, která dosud existuje bez centrální evidence, která by umožňovala 

přehlednější možnost přístupu a dozoru36.  

Výše uvedené problémy jsou částečně řešeny zavedením nového nástroje územně 

plánovací dokumentace v § 32 odst. 1 písm. g)37, § 35a až § 35h stavebního zákona. Je jím právě 

ÚRP, který je závazným nástrojem územního plánování na úrovni státu a s jehož pomocí mají být 

řešeny záměry ve státní kompetenci. ÚRP je svázán s PÚR, kde PÚR stanoví plochy a koridory 

zejména dopravní a technické infrastruktury, které pak mají být dále řešeny a rozvíjeny 

v závazném ÚRP.  

ÚRP bude vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj ve formě opatření obecné povahy a 

má být jako součást územně plánovací dokumentace závazný pro pořizování a vydávání ZÚR, ÚP, 

RP a územních rozhodnutí. Budou v něm v návaznosti na PÚR vymezeny plochy a koridory 

zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a celorepublikového významu nebo 

takové, které svým významem přesahují území jednoho kraje38. S návrhem ÚRP bude zpracováno 

též vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

ZÚR jsou dalším druhem územně plánovací dokumentace, který je hierarchicky řazen pod 

PÚR a ÚRP a je nadřazen ÚP a RP. Jde o nástroj územního plánování na úrovni krajů, který je 

pořizován místně příslušnými krajskými úřady ve formě opatření obecné povahy podle zákona č. 

 
34 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str 31. 
35 Zákonodárce přitom v důvodové zprávě k novele č. 403/2020 Sb. odkazuje na fakt, že Aktualizace č. 1 PÚR byla 

vládou schválena v roce 2015, ale dosud ji v ZÚR promítla jen pětice krajů, přičemž některé další kraje předpokládají 

promítnutí těchto změn do svých ZÚR na přelomu let 2020 a 2021. Viz Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. 

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str. 31. 
36 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str 31. 
37 Kterým je nastíněno propojení PÚR A ÚRP.  
38 To je možné dovodit z § 35b odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) SZ, kde je uvedeno, že textová i grafická část ÚRP 

obsahují vymezení veřejně prospěšných staveb, pod které spadá i většina významnějších staveb pozemních 

komunikací, viz § 17 ZPK či vysvětlení pojmu „liniová stavba“ v části 1.1 této práce. 
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500/2004 Sb., správní řád (dále správní řád či SŘ). ZÚR musí být v souladu s PÚR, není ale 

technicky možné, aby úpravu v ní bez dalšího přejímaly39. Úprava v nově zavedeném ÚRP, která 

rozvíjí úpravu klíčových staveb uvedených v PÚR, je však pro úpravu obsaženou v ZÚR přímo 

závazná.  

Úpravu ZÚR nalezneme v § 36 a následujících stavebního zákona. ZÚR stanoví mimo jiné 

„základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo 

koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo 

koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro 

rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití“. Současně s návrhem 

ZÚR je přitom zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ve kterém jsou popsány 

a vyhodnoceny „zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní 

prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.“. 

V § 36 odst. 3 stavebního zákona je pak uveden obsah ZÚR, tedy že ZÚR „v nadmístních 

souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s 

politikou územního rozvoje a územním rozvojovým plánem, určují strategii pro jejich naplňování 

a koordinují územně plánovací činnost obcí“. ZÚR přitom nesmí být tak podrobné, aby zasahovaly 

do záležitostí, které mají být upraveny ÚP, RP nebo navazujícím rozhodnutím. Jsou-li v ZÚR 

vymezeny veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, je podle § 170 stavebního 

zákona možné práva k pozemkům a stavbám potřebná pro jejich uskutečnění omezit či odejmout 

v řízení o vyvlastnění.  

ÚP nalezneme v § 43 a následujících stavebního zákona. Jedná se o nejnižší a zároveň 

nejkonkrétnější stupeň územně plánovací dokumentace, ve kterém obec stanoví (v mezích 

zákonných limitů) možnosti využití svého území. Územní plán je přitom stěžejním nástrojem pro 

vydávání územního rozhodnutí jako základního realizačního nástroje územního plánování40.  

ÚP vydává formou opatření obecné povahy zastupitelstvo obce, a to pro celé její území, 

přičemž vojenské újezdy a hlavní město Praha v této oblasti podléhají zvláštní úpravě. Bližší 

 
39 KOMOŇ, Filip. Výstavba dopravní infrastruktury [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-30]. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Str. 40. 
40 Tamtéž. Str. 45. 
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úpravu ÚP je pak možno nalézt ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, kde jsou též vymezeny plochy dopravní infrastruktury. 

2.1.3 Posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování variant záměru 

 Co se posuzování vlivů na životní prostředí týče, tak významnou roli v ochraně životního 

prostředí před negativními vlivy umisťování a výstavby pozemních komunikací má proces 

posuzování vlivů na životní prostředí upravený v již výše zmíněném zákoně EIA. Ten zajišťuje, 

že před realizací projektu výstavby pozemní komunikace budou posouzeny a vzaty v úvahu 

všechny aspekty jeho případného působení na životní prostředí a že na tomto základě budou 

stanoveny odpovídající podmínky realizace tohoto projektu, aby se jeho negativní dopady co 

nejvíce omezily41.  

 V příloze 1 zákona EIA nalezneme jednotlivé druhy posuzovaných záměrů, rozsah jejich 

posouzení a limitní hodnoty, které musí překročit, aby posouzení podléhaly. Záměry se v tomto 

ohledu dělí na záměry kategorie I, které podléhají posouzení vždy, a kategorie II, u nichž se o 

potřebě posouzení rozhodne ve zjišťovacím řízení. Je zde též určen úřad příslušný k provedení 

posouzení záměru, přičemž se podle závažnosti možných dopadů může jednat o Ministerstvo 

životního prostředí či příslušný krajský úřad.  

 Dálnice 1. a 2. třídy42 bez ohledu na svou délku či hustotu provozu vždy podléhají 

posouzení a toto posouzení jako příslušný úřad provádí Ministerstvo životního prostředí, což 

ukazuje závažnost dopadů těchto staveb na životní prostředí. Aplikace zákona na ostatní silnice a 

pozemní komunikace43 pak závisí na jejich délce či hustotě provozu. Co více, pokud tyto stavby 

mají procházet nebo se vyskytovat v relevantní blízkosti území soustavy Natura 2000, podléhají 

pak zvláštnímu režimu posuzování dle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny (dále zákon o ochraně přírody a krajiny či ZOPK)44, neboli tzv. naturovému 

posuzování.  

 
41 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 165. 
42 Bod 47 přílohy 1 zákona EIA. 
43 Body 48 a 49 přílohy 1 zákona EIA. 
44 ZOPK pak mimo proces EIA spoléhá na správní akty, které mají zmírnit či vyloučit negativní vlivy plánovaného 

projektu na stanovené předměty ochrany. Jedná se například o závazná stanoviska orgánů ochrany přírody, povolení 

ke kácení rostoucích mimo les, zákazy výstavby ve zvláště chráněných oblastech bez výjimky dle § 43 ZOPK či 
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 Posuzování variant záměru při umisťování staveb znamená výběr řešení, které by nemělo 

výrazný negativní vliv na životní prostředí, nebo tento negativní vliv alespoň podstatně snížilo. 

Posuzovány jsou přitom různé varianty včetně varianty nulové, kdy se bere v úvahu případ, kdy 

by stavba nebyla realizována vůbec, a jak by se situace vyvíjela v takovém případě45. 

 Specifickým případem posuzování je pak nulová varianta, kde se posoudí, jaký vliv na 

životní prostředí by měl záměr, kdyby nebyl proveden, tedy v případě neexistence plánovaného 

záměru. Nulová varianta je v rámci posuzování vlivů na životní prostředí hodnocena vždy, jako 

základní referenční stav. Při posuzování vlivů na životní prostředí proto vždy dojde k posouzení 

alespoň dvou variant, tedy varianty nulové a té, kdy je stavba realizována. Zpracování nulové 

varianty je tedy zásadním a základním podkladem pro hodnocení dopadů záměru na životní 

prostředí, ať budou dále zkoumány další varianty či nikoliv.  

 Co se větších pozemních komunikací týče, základní vymezení jejich koridorů je uvedeno 

již v PÚR, ÚRP a ZÚR. Ty však neobsahují konkrétní údaje o umístění záměru a posouzení jejich 

vlivu z hlediska dopadů na životní prostředí je značně obecné. Tím, že jsou stavby pozemních 

komunikací zahrnuty již v územně plánovací dokumentaci, je zde pak značně zúžen okruh 

možností a variant záměru, které mohou být reálně zkoumány46.  

V kontextu této práce je nutné zmínit též právní nástroj, s jehož pomocí mohou dotčené 

orgány, tedy dle § 3 písm. e) zákona EIA „správní orgány, které hájí zájmy chráněné zvláštními 

právními předpisy47 a jejichž územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká 

inspekce životního prostředí“, chránit environmentální veřejné zájmy ve fázi posuzování vlivů na 

životní prostředí a posuzování variant záměru, tedy vyjádření, kterým se budeme hlouběji zabývat 

v části 2.3 této práce. 

 
závazného stanoviska dle § 44 ZOPK, nebo povolování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů dle § 56 ZOPK. 
45 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 172-173. 
46 Tamtéž, str 174. 
47 Může se jednat například o zájmy obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, zákoně o ochraně ovzduší apod. 
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2.1.4 Realizační nástroje v procesu umisťování staveb pozemních komunikací 

2.1.4.1 Standardní postup: územní a stavební řízení 

Územní řízení je postup, ve kterém dochází k posuzování navrhované stavby včetně jejího 

vlivu na okolí, a jeho výsledkem je rozhodnutí o tom, jestli je možné stavbu v daném území umístit, 

případně za jakých podmínek, tedy územní rozhodnutí. Úpravu pro územní rozhodnutí a územní 

řízení nalezneme v § 76 a následujících stavebního zákona, přičemž dle § 76 odst. 1 stavebního 

zákona „umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit 

využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.“.   

Dle § 77 stavebního zákona, kde jsou vyčteny druhy územních rozhodnutí, může být 

územní rozhodnutí rozhodnutím o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně 

vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků nebo o ochranném pásmu. 

Územní rozhodnutí lze podle § 78 odst. 1 stavebního zákona nahradit územním souhlasem 

za podmínek uvedených v § 96 stavebního zákona nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek 

uvedených v § 78a stavebního zákona a nevydává se, pokud jej nahrazuje RP, nebo pokud se 

vydává společné povolení, tedy pokud je využito alternativního způsobu povolovacího řízení. 

V případě staveb pozemních komunikací však ve většině případů není možné územní rozhodnutí 

nahradit, jelikož dle § 78a odst. 1 stavebního zákona „veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v 

případě záměru, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí“ a dle § 96 odst. 1 stavebního zákona „místo územního rozhodnutí stavební 

úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry 

v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí“ a dle § 61 odst. 2 stavebního zákona „regulačním plánem nelze nahradit 

územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního 

právního předpisu“. Pro stavby pozemních komunikací, pro které se vydává závazné stanovisko 
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EIA, tedy pro většinu významnějších staveb pozemních komunikací, proto není možné územní 

rozhodnutí nahradit48. 

Stavební řízení je proces, který navazuje na územní řízení a jehož výsledkem je stavební 

povolení, ve kterém dle § 115 stavebního zákona „stavební úřad stanoví podmínky pro provedení 

stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání“. Stavebnímu řízení přitom podléhají jen některé 

druhy staveb, konkrétně ty, které nespadají do kategorie staveb podle § 103 stavebního zákona, 

tedy staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, a staveb podle § 104 stavebního 

zákona, u kterých postačí ohlášení, přičemž stavby pozemních komunikací nespadají ani do jedné 

z těchto kategorií a je tedy k jejich výstavbě nutné stavební povolení.  

Dle § 108 odst. 1 stavebního zákona se stavební povolení „vyžaduje u staveb všeho druhu 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon 

nebo zvláštní právní předpis jinak“. Dle § 108 odst. 4 stavebního zákona lze stavební povolení 

nahradit „veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 116 nebo oznámením stavebního 

záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za podmínek uvedených v § 117“. Dle § 108 odst. 

5 stavebního zákona se stavební povolení nevydává, pokud je vydáno společné povolení, tedy 

pokud je využito alternativního způsobu povolovacího řízení. 

Pro veřejnoprávní smlouvy dle § 116 stavebního zákona obdobně jako v případě 

veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí platí, že „veřejnoprávní smlouvu nelze 

uzavřít v případě záměru, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí“. 

Podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je přitom „pro stavbu dálnice, 

silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace (…) speciálním stavebním 

úřadem příslušný silniční správní úřad.“.  

V kontextu této práce je nutné zmínit též právní nástroj, s jehož pomocí se dotčené orgány, 

tedy orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů49 či podle stavebního 

 
48 Kromě již zmíněného vydání společného povolení. 
49 Může se jednat například o veřejné zájmy obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, zákoně o pozemních 

komunikacích, zákoně o ochraně ovzduší, zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu apod. 



31 

 

zákona mohou podílet na ochraně environmentálních veřejných zájmů ve fázi realizační, tedy 

závazné stanovisko, kterým se budu hlouběji zabývat v části 2.3 této práce.  

2.1.4.2 Alternativní způsoby povolovacích řízení podle stavebního zákona 

Oblast povolovacích řízení podle stavebního zákona, tedy řízení navazujících na koncepční 

fázi územního plánování a proces EIA, byla též zasažena novelou č. 403/2020 Sb., přičemž úprava 

v ní obsažená by podle zákonodárce měla zajistit jednodušší využití alternativních způsobů 

povolovacích řízení podle stavebního zákona50, zejména společného povolení a společného 

povolení stavby s posouzením vlivů na životní prostředí, pro liniové stavby a zejména pro 

stavby dopravní infrastruktury51,52.  

Výhoda alternativních způsobů povolovacích řízení je spatřována zejména v tom, že 

umístění a provedení stavby je povoleno jedním rozhodnutím, a je tedy možný pouze jeden 

přezkum, což značně snižuje časovou náročnost celého procesu. Předchozí úprava alternativních 

způsobů povolovacích řízení jako taková byla pro liniové stavby jen stěží v praxi využitelná, 

nejčastěji pro komplexnost plánovaného záměru a nemožnost či neúčelnost podrobnější projektové 

dokumentace před zahájením řízení, a nebyla tedy příliš často využívána53.  

Novela se proto snaží docílit vyšší míry využívání těchto procesů, zejména pro důležité 

projekty, kde je zájem na co nejkratší době jejich provedení. Zvolila přitom cestu povolování se 

zpočátku nepříliš detailní projektovou dokumentací, která má být doplněna a předložena 

stavebnímu úřadu v detailní podobě dodatečně nejpozději 5 dní před zahájením stavby, přičemž 

další náležitosti mají být stanoveny prováděcím předpisem. Tato úprava je obsažena v nově 

vkládaných ustanoveních liniového zákona, konkrétně v § 2j. 

Standardní postup, tedy trojice posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA a 

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení podle stavebního zákona, je efektivní 

z hlediska minimalizace rizik marně vynaložených nákladů na provedení podrobné dokumentace, 

 
50 Těmi jsou územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, společné 

územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, zjednodušené územní řízení a územní souhlas. 
51 Tato úprava je tedy zamýšlena pro a tento postup se tedy uplatní jen na pozemní komunikace spadající pod pojem 

liniová stavba podle liniového zákona (viz vysvětlení pojmu „liniová stavba“ v části 1.1 této práce). Pod tento pojem 

přitom spadá většina důležitějších staveb pozemních komunikací. Pro stavby pozemních komunikací, které nespadají 

do kategorie liniových staveb podle liniového zákona, se pak uplatní standardní postup podle stavebního zákona. 
52 Sněmovní tisk 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Důvodová zpráva. Str. 32. 
53 Tamtéž. Str. 32. 
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ale zároveň jde o zdlouhavý proces, protože pro jeho dokončení je nutné projít několika správními 

řízeními, přičemž pro každé z nich je možné použít opravné prostředky, čímž se zvyšuje časová 

náročnost projektu.  

Na stavebníky bude tímto kladen vyšší tlak, protože právě oni ponesou primární 

odpovědnost za provedení stavby v souladu s právními předpisy a za to, že stavba úspěšně projde 

kolaudací. Dřívější úprava totiž zajišťovala stavebníkovi kontrolu ze strany státu v tom, že jestliže 

stavební či společné povolení budou ve své původní detailní podobě přijaty, tak pokud bude jejich 

obsah dodržen, stavba by měla při kolaudaci obstát.  

Nová úprava sice zmírňuje požadavky na detailnost dokumentace, ale na druhou stranu 

však přenáší odpovědnost na stavebníka, aby dodatečně dodaná dokumentace a stavba samotná 

splňovaly všechny zákonné podmínky. Riziko za úspěch stavby při kolaudaci pak z větší části 

přechází na samotného stavebníka, protože ověření souladu stavby s právními předpisy proběhne 

až v rámci kolaudačního řízení. Při neúspěchu nebude stavebník moci stavbu užívat a riskuje tedy, 

že vynaloží více nákladů, než kdyby žádal o vydání stavebního nebo společného povolení na 

základě plnohodnotné dokumentace. 

2.2 Ochrana environmentálních veřejných zájmů v procesu 

umisťování staveb pozemních komunikací 

Ve druhé podkapitole se budu zabývat tím, jakým způsobem jsou v rámci procesu 

umisťování pozemních komunikací chráněny environmentální veřejné zájmy. V procesu 

umisťování staveb pozemních komunikací přitom může být dotčeno široké spektrum 

environmentálních veřejných zájmů, jakými jsou např. zájem na ochraně vody a vodních poměrů, 

ovzduší, lesa apod., většinou z nich se však nebudu v rámci této práce podrobněji zabývat, protože 

tyto zájmy nepovažuji za veřejné zájmy, které jsou výstavbou pozemních komunikací zásadně 

dotčeny. V této práci se budu zabývat zejména veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny, 

veřejným zájmem na omezování fragmentace krajiny54 a veřejným zájmem na ochraně půdy, 

které jsou výstavbou pozemních komunikací nejvíce dotčeny. V rámci veřejného zájmu na ochraně 

půdy se přitom zaměřím hlavně na ochranu zemědělského půdního fondu, přestože lesní půda 

 
54 I přes jasnou souvislost a provázanost témat ochrany přírody a krajiny a fragmentace krajiny se fragmentací krajiny 

budu zabývat samostatně v části 2.2.2 této práce. Důvodem proto je zejména snaha o zachování co největší 

přehlednosti a strukturální integrity této práce. 
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může být výstavbou pozemních komunikací také dotčena, avšak děje se tak ve značně menší míře, 

než je tomu tak u půdy zemědělské.  

2.2.1 Ochrana přírody a krajiny v procesu umisťování staveb pozemních 

komunikací 

 Ochranou přírody a krajiny se podle § 2 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny rozumí 

„dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí 

rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče 

o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“. Péče je přitom 

chápána jako činnosti a nástroje stanovené právními předpisy a dále též různé druhy mimoprávních 

nástrojů, jako jsou např. technická řešení a opatření zmíněná v předchozích bodech. Jde přitom o 

pasivní ochranu stávajícího stavu, ale zároveň též o aktivní směřování a provádění opatření ke 

zlepšení nebo obnově biologické rozmanitosti, ekosystémů, genofondu a krajiny55. Subjekty jsou 

zde jak stát, tak i fyzické a právnické osoby, přičemž předmětem ochrany jsou prvky jak neživé, 

tak živoucí přírody, včetně krajiny a jejích vlastností. V odst. 2 zmíněného ustanovení pak 

následuje demonstrativní výčet toho, co v tomto ohledu zajišťuje a co se dá považovat za ochranu 

přírody a krajiny.  

  Základním úkolem ochrany přírody a krajiny je zachování a ochrana biodiverzity, tedy 

biologické rozmanitosti, která nejčastěji vlivem lidské činnosti stále více a výrazněji ubývá. Aby 

zákon o ochraně přírody a krajiny v co největší míře zaručil ochranu přírody a krajiny, zavádí 

systém obecné ochrany přírody a krajiny v kombinaci se zvláštní ochranou některých jejich 

vybraných částí, přičemž právní úprava je v souladu se zásadou komplexnosti ochrany56 „ založena 

nejen na zvláštní ochraně vybraných částí přírody (…) ale na obecné ochraně veškeré přírody a 

krajiny, včetně krajiny urbanizované, a dále na ekosystémové ochraně (…) a na obecné ochraně 

všech druhů a jejich populací.“ Ochraně tedy podléhají nejen vybrané druhy či lokality, ale celé 

biotopy a ekosystémy, v nichž se tyto nachází57.  

 
55 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 11. 
56 STEJSKAL, Vojtěch. Principy právní úpravy ochrany přírody a krajiny. Katedra práva životního prostředí 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dny práva. 2010. s. 9. 
57 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 163-164. 
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 V souvislosti s ochranou přírody a krajiny proti negativním dopadům staveb pozemních 

komunikací obsahuje zákon o ochraně přírody a krajiny úpravu souvisejících oblastí, jako je 

obecná a zvláštní ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, úprava výstavby ve 

zvláště chráněných územích apod. Nástroje k ochraně přitom neposkytuje jen samotný zákon o 

ochraně přírody a krajiny, ale též s ním úzce spjaté zákon EIA, stavební zákon a normy práva 

evropského a mezinárodního, jako jsou například směrnice Rady 92/ 43 /EHS o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále směrnice o stanovištích) a 

směrnice EP a Rady 2009/ 147 /ES o ochraně volně žijících ptáků (dále směrnice o ptácích), které 

společně zakládají soustavu Natura 2000.  

Specifickými způsoby ochrany přírody a krajiny, konkrétně zvláštní územní ochranou a 

ochranou rostlin a živočichů, se budu hlouběji zabývat níže, přičemž se pokusím poukázat na 

souvislosti těchto způsobů ochrany přírody a krajiny s procesem výstavby pozemních komunikací 

a určit, jakým způsobem je za pomocí výše zmíněných způsobů ochrany přírody a krajiny možné 

výstavbu pozemních komunikací omezovat či podmiňovat. 

2.2.1.1 Zvláštní územní ochrana 

 Tento aspekt úpravy ochrany přírody a krajiny se uplatní v případech, kdy pozemní 

komunikace mají být realizovány v oblastech s vysokou koncentrací hodnotných částí přírody. 

Takovými oblastmi mohou být v rámci České republiky zvláště chráněná území58, jako jsou 

národní parky (dále NP), chráněné krajinné oblasti (dále CHKO), národní přírodní rezervace (dále 

NPR), přírodní rezervace (dále PR), národní přírodní památky (dále NPP) a přírodní památky 

(dále PP), a dále oblasti spadající pod celoevropskou ochranu v rámci soustavy Natura 200059, 

tedy ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality. Přestože je značně nežádoucí umisťovat 

jakékoliv stavby, zejména pak stavby pozemních komunikací, v těchto oblastech, za splnění 

určitých podmínek je to možné a někdy i nezbytné60.  

 Mezi nejzásadnější podmínky pro umístění stavby pozemní komunikace ve zvláště 

chráněných územích patří zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA, kde na 

rozdíl od plánování výstavby pozemní komunikace v nechráněné oblasti je možné posuzovat i 

 
58 Úprava v části třetí ZOPK. 
59 Úprava v části čtvrté ZOPK a ve směrnicích o stanovištích a o ptácích. 
60 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 166. 
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podlimitní záměry, pokud to požaduje příslušný úřad podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA. 

Konkrétně se jedná o „podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, 

nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení.“ Tyto záměry 

pak podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud je tak stanoveno ve zjišťovacím 

řízení.  

V případě pozemních komunikací to znamená, že předmětem posouzení mohou být i 

záměry v bodech 48 a 49 přílohy 1 k zákonu EIA61, které by jinak nepodléhaly posuzování, protože 

nedosahují stanovené limitní hodnoty, či které spadají do kategorie II, ale budou posuzovány tak, 

jako by spadaly do kategorie I, přestože by běžně nedosahovaly stanovené limitní hodnoty pro 

záměry spadající do kategorie I.  

Jedná se o záměry silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, 

včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně 

jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a vice jízdních pruzích, o souvislé 

délce od stanoveného limitu. Tím je v tomto případě 25 % z 10 kilometrů v případě záměrů 

spadajících do kategorie I, v případě podlimitních záměrů tedy půjde o záměry dosahující délky 

nad 2,5 kilometrů, a 25 % z 2 kilometrů v případě záměrů spadajících do kategorie II, v případě 

podlimitních záměrů tedy půjde o záměry dosahující délky nad 0,5 kilometru.  

Dále půjde o záměry silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy o méně než 

čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a), která obecně činí 2 kilometry a v tomto případě 

půjde o 25 % z této délky, tedy 0,5 kilometru; ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) 

(viz výše) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního 

průměru denních intenzit pro stávající stavby (b), která obecně činí 1000 vozidel za den a v tomto 

případě půjde o 25 % z této hodnoty, tedy 250 vozidel za den. 

 Dále, jelikož je v základních ochranných podmínkách většiny zvláště chráněných území 

zahrnut též zákaz umisťování či povolování staveb62, vyžaduje se pro umístění pozemní 

 
61 Záměry v bodě 47, tedy dálnice I. a II. třídy, podléhají posouzení vždy bez výjimky.  
62 V tomto ohledu se právní úprava a míra omezení umisťování a povolování staveb pro jednotlivé druhy zvláště 

chráněných území odlišuje, přičemž pro NP je k nalezení v § 16 odst. 2 písm. b) ZOPK, pro CHKO v § 26 odst. 1 

písm. f) a § 26 odst. 2 písm. b) ZOPK, pro NPR v § 29 písm. b) ZOPK, pro PR v § 34 odst. 1 písm. c) ZOPK, pro NPP 

a PP v § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 ZOPK. 
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komunikace v této oblasti výjimka z těchto zákazů dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

kterou se budu blíže zabývat v části 2.3 této práce. 

 I kdyby takový zákaz v základních ochranných podmínkách zahrnut nebyl, je podle § 44 

odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, který se dotýká všech druhů zvláště chráněných území, 

na rozdíl od § 44 odst. 1 a 2 ZOPK, které se týkají jen NP a CHKO, stále možné, že v rámci bližších 

ochranných podmínek konkrétního typu zvláště chráněného území bude možné vymezit činnosti 

a zásahy, pro které bude nutné vyžádat předchozí souhlas orgánu ochrany přírody63 ve smyslu § 

44b zákona o ochraně přírody a krajiny.  

 Na území NP a CHKO je též nutné vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody64 

podle již zmíněného § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, jímž se budu dále zabývat 

v části 2.3 této práce a bez kterého není možné vydání územního rozhodnutí či stavebního 

povolení, které jsou pro stavbu pozemní komunikace nezbytností.   

 Ohledně soustavy Natura 2000 je situace ještě komplikovanější, protože naturové lokality 

se řídí vlastním režimem stanoveným zákonem o ochraně přírody a krajiny a zároveň se v mnoha 

případech překrývají s českými zvláště chráněnými územími. Účelem Natura 2000 v tomto ohledu 

však není nahradit stávající systém ochrany zvláště chráněných území, ale spíše jej doplnit a 

dosáhnout tak optimálního stavu ochrany65.  

 Vymezením soustavy Natura 2000 pak plní Česká republiky závazky z evropského práva, 

konkrétně ze směrnic o ptácích a o stanovištích, které tvoří jádro této soustavy. Pro zajištění 

zvýšené ochrany mají členské státy za úkol přijímat opatření vedoucí k tomu, aby v evropsky 

významných lokalitách a ptačích oblastech zamezily významnému poškozování přírodních 

stanovišť a stanovišť druhů, pro které jsou tato určena.  

 V zákoně o ochraně přírody a krajiny je Natura 2000 upravena v § 45a až § 45i, které pro 

naturové lokality zavádí zvláštní režim ochrany, jehož cílem je omezení úbytku biodiverzity 

v Evropě. Samotná Natura 2000 je pak definována v § 3 odst. 1 písm. r) zákona o ochraně přírody 

 
63 Příslušné jsou AOPKČR a správa NP v obvodu své územní působnosti podle § 78 odst. 3 písm. n) ZOPK, dále 

krajské úřady dle § 77a odst. 4 písm. j) ZOPK a újezdní úřady ve vojenských újezdech dle § 78a odst. 1 ZOPK. 
64 Příslušným orgánem ochrany přírody jsou AOPKČR a správa NP v obchodu své územní působnosti podle § 78 

odst. 3 písm. m) ZOPK a ve vojenských újezdech pak újezdní úřad dle § 78a odst. 1 ZOPK. 
65 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 167. 



37 

 

a krajiny jako „celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 

zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném 

areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 

Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými 

evropsky významnými lokalitami.“ 

 V případě, kdy se nejedná o zvláště chráněné území podle českého práva, je pro umožnění 

zásahu do evropsky významné lokality potřeba zvláštní souhlas orgánu ochrany přírody podle § 

45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jemuž se budu hlouběji věnovat v části 2.3 této 

práce. Pokud by se jednalo o ptačí oblast, podobná povinnost může být obsažena v konkrétním 

nařízení vlády, jímž se dle § 45e odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlašují ptačí oblasti 

a můžou v nich být vyčteny činnosti, pro které je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody.  

 Pro umístění stavebního záměru v lokalitě Natura 2000 se pak uplatní zvláštní postup podle 

čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích spolu s § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, 

jehož výsledkem je zvláštní odůvodněné stanovisko a kterému se budu hlouběji věnovat v části 

2.3 této práce.  

2.2.1.2 Ochrana rostlin a živočichů 

 Zákon o ochraně přírody a krajiny v oblasti ochrany rostlin a živočichů rozlišuje mezi 

ochranou obecnou a ochranou zvláštní. V rámci obecné ochrany jsou do jisté míry chráněny 

všechny druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přičemž druhům ohroženým, 

vzácným nebo významným je nad tento rámec poskytnuta zvláštní ochrana66.  

 Co se obecné ochrany týče, v § 5 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je určena míra 

ochrany a rušivé vlivy, před kterými jsou rostliny a živočichové chráněni tak, že „všechny druhy 

rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede 

nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 

rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou 

součástí.“  

 
66 Pokud jsou vyhlášeny jako zvláště chráněné dle § 48 ZOPK. 
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 Jedná se o generální prevenční povinnost67, vycházející též z čl. 35 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod (dále Listina), která je platná pro každého. Při porušení stanovených 

podmínek pak může příslušný orgán ochrany přírody rušivou činnost omezit stanovením 

závazných podmínek, jimiž se budu hlouběji zabývat v části 2.3 této práce.   

 Nejzásadnější význam má dále v rámci obecné ochrany povinnost ukládaná § 5 odst. 3 

zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy že „fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění 

zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a 

energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 

živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými 

prostředky.“. Pro výstavbu a plánování pozemních komunikací to znamená, že je nutné do co 

největší možné míry zamezit úhynu živočichů na pozemních komunikacích, pokud je to v danou 

chvíli a za daných okolností možné s využitím dostupných technických a ekonomických 

prostředků, jejichž využití může při nesplnění výše uvedené povinnosti uložit sám příslušný orgán 

ochrany přírody68 jako rozhodnutí ve správním řízení69. Jednalo by se zde zejména o využití 

technických prostředků, které se svou výstavbou stávají příslušenstvím pozemní komunikace, jako 

jsou například ploty či protihlukové bariéry. 

 Co se týče zvláštní ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů, jejich ochrana je 

hlubší, přísnější a komplexnější než ta obecná, a k nalezení je zejména v § 48, 49 a 50 zákona o 

ochraně přírody a krajiny, dále pak v § 15 a 16 vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

 V § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou definovány zvláště chráněné druhy rostlin 

a živočichů, které mohou být prohlášeny za chráněné, jako „druhy rostlin a živočichů, které jsou 

ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné“. Ochrana se přitom vztahuje i na 

mrtvé jedince, jejich části a výrobky z nich.  

 
67 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 50-

51. 
68 Pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy, dle § 77 odst. 1 písm. d) ZOPK je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností ve svém správním obvodu. Pokud by se jednalo o zvláště chráněné druhy, v rozsahu podle § 

77a odst. 5 písm. b) ZOPK budou příslušné krajské úřady. Pokud by šlo o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná 

pásma, tam by byly příslušné buďto správa NP nebo AOPKČR, v rozsahu svých působností. Pokud by šlo o území 

vojenských újezdů, jsou příslušné tamní újezdní úřady. 
69 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 52. 
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 Dále je zde k nalezení dělení zvláště chráněných druhů dle stupně jejich ohrožení na 

kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené, přičemž ochranné podmínky jsou v zákoně o 

ochraně přírody a krajiny pro všechny tři kategorie relativně stejné, úroveň ochrany se pak liší 

zejména existencí některých odchylek a mírnějšími pravidly pro nakládání s jedinci ohrožených 

druhů, kdežto v rámci deliktní odpovědnosti jsou též přísněji trestány delikty týkající se druhů 

silně a kriticky ohrožených70. Seznam těchto druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí 

obecně závazným předpisem71, podobně jako způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a 

jejich stanovišť (včetně evropsky významných druhů), který ministerstvo stanoví prováděcím 

právním předpisem.  

 Ustanovení § 49 zákona o ochraně přírody a krajiny pak obsahuje základní podmínky pro 

ochranu zvláště chráněných rostlin, tedy že „zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech 

svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich 

biotop.“ Je zde též uveden výčet zakázaných činností, konkrétně „je zakázáno tyto rostliny sbírat, 

trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, 

dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny“, přičemž z těchto 

zákazů je možné za splnění určitých podmínek udělit výjimku podle § 56 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Odstavce 2, 3 a 4 pak stanoví výjimky a bližší podrobnosti, zatímco odst. 5 zmocňuje 

Ministerstvo životního prostředí k vydání obecně závazného právního předpisu k určení bližších 

podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin72.  

 Ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví základní podmínky ochrany 

zvláště chráněných živočichů, tedy „zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých 

vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop.“73. Opět 

je zde uveden, tentokrát demonstrativní, výčet zakázaných činností, který zahrnuje „škodlivě 

zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, 

rušit, zraňovat nebo usmrcovat (…) sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia 

 
70 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 

292. 
71 Konkrétně jde o vyhlášku č. 395/1992 Sb. 
72 Konkrétně jde o vyhlášku č. 395/1992 Sb., v tomto případě její § 15, stanovící zásadu komplexnosti ochrany zvláště 

chráněných rostlin, jejich stanovišť a bezprostředního okolí. 
73 I v tomto ustanovení ZOPK je tedy kladen důraz na komplexnost ochrany nejen samotných živočichů, ale též jejich 

stanovišť. 
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nebo jimi užívaná sídla (…) držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem 

prodeje nebo výměny.“. V odst. 3 jsou pak stanoveny výjimky, které však platí jen pro ohrožené 

druhy a odst. 5 je pak jako obvykle zmocňujícím ustanovením pro podzákonnou normotvorbu 

Ministerstva životního prostředí v této oblasti74. 

 Pokud se v území, kde má být umístěna pozemní komunikace, nacházejí zvláště chráněné 

druhy rostlin nebo živočichů, je nezbytně nutné požádat před provedením výstavby75 o výjimku 

podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, protože provedením záměru by došlo k porušení 

většiny zákazů a naplnění skutkových podstat většiny zakázaných činností vztahujících se ke 

zvláště chráněným druhům v § 49 a 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Touto výjimkou se 

budu hlouběji zabývat v části 2.3 této práce. 

 Výjimku je přitom možné udělit při splnění uvedených podmínek, kdy se musí jednat o 

rostliny či živočichy zvláště chráněné podle českého práva (nikoliv podle práva evropského) a 

udělení výjimky je v zájmu ochrany přírody, či pokud jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany 

přírody převažuje.  

 Rostliny a živočichové chránění podle evropského práva požívají pak ještě vyššího stupně 

ochrany v tom smyslu, že kromě splnění výše uvedených podmínek a existence důvodu udělení 

výjimky dle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny musí být naplněny další stipulace dané 

příslušnou evropskou legislativou76. Ve zkratce, musí být kumulativně splněno, že neexistuje jiné 

uspokojivé řešení, jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody či jde o zájem na 

ochraně přírody, je dán důvod podle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a je prokázáno, 

že povolovaná činnost neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhu z hlediska jeho 

ochrany. 

 Dále je podle § 56 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny k zajišťování činností podle 

§ 56 odst. 2 písm. a) a d) možné v zájmu ochrany přírody uzavřít dohodu mezi orgánem ochrany 

přírody a fyzickou nebo právnickou osobou, přičemž „dohodu lze uzavřít jen, pokud neexistuje 

jiné uspokojivé řešení, navrhovaná činnost neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu 

 
74 Opět jde o vyhlášku č. 395/1992 Sb., konkrétně § 16, stanovící zásadu komplexnosti ochrany zvláště chráněných 

živočichů a jejich stanovišť. 
75 Výjimka podle § 56 ZOPK musí být udělena též k některým záchranným zásahům jako je např. záchranné přenesení 

podle § 15 odst. 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb. nebo záchranné programy podle § 52 ZOPK. 
76 Konkrétně se jedná o směrnici o stanovištích a směrnici o ptácích. 



41 

 

druhu z hlediska ochrany a tyto odůvodněné skutečnosti jsou v dohodě výslovně uvedeny“.  Pro 

účely výstavby pozemních komunikací však tuto možnost nelze uplatnit, jelikož výstavba 

pozemních komunikací nespadá pod činnosti uvedené v § 56 odst. 2 písm. a) a d) zákona o ochraně 

přírody a krajiny. 

 Další možnosti odchylného postupu jsou pak uvedeny v § 56 odst. 6 a 7 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, jimiž se budu hlouběji zabývat v části 2.3 této práce.  

Lze tedy shrnout, že v rámci obecné ochrany rostlin a živočichů je možné rušivou činnost 

omezit a v rámci ochrany zvláštní je nutné ji povolit. Tyto postupy se též uplatní v případě, že 

plánovaným záměrem bude výstavba pozemní komunikace, která by mohla naplňovat podmínky 

dané pro oba druhy ochrany v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

V této části práce je nutné zmínit též ochranu dřevin rostoucích mimo les. Dle § 2 odst. 

2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny zajišťována též ochranou 

dřevin rostoucích mimo les. Ty jsou v § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny jako 

„strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na 

pozemcích mimo lesní půdní fond“. Způsob ochrany těchto dřevin je pak uveden v § 8 zákona o 

ochraně přírody a krajiny a je jím udělování povolení ke kácení dřevin, kterým se budu hlouběji 

zabývat v části 2.3 této práce.  

Dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny přitom „orgán ochrany přírody může ve 

svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke 

kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o 

dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let“. Dle odst. 3 pak „pokud orgán 

ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z 

důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, 

která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen 

zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky“. Tato ustanovení slouží jako 

ekonomický nástroj ochrany dřevin rostoucích mimo les a zaplacená částka či náhradní výsadba 

mají sloužit k alespoň částečné náhradě ekologické újmy, která pokácením dřeviny vznikla, a 

napomoci ke zlepšení stavu životního prostředí. 
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2.2.2 Omezování fragmentace krajiny v procesu umisťování staveb pozemních 

komunikací 

V dnešní době se ve stavu nedostatečném či nepříznivém nachází zhruba 60,3 % evropsky 

významných druhů živočichů, 75,4 % evropsky významných druhů rostlin a 79,6 % evropsky 

významných stanovišť. V rámci Evropské Unie je přitom v nepříznivém stavu 60 % druhů a 77 % 

stanovišť, přičemž nejohroženějšími biotopy zůstávají rašeliniště, slatiniště a močály77. 

Fragmentace krajiny v tomto ohledu představuje jeden z mnoha problémů, které jsou příčinou 

současného negativního stavu, přičemž dalšími viníky jsou zejména intenzivní zemědělská 

činnost, urbanizace a budování dopravních sítí a odlesňování a zatravňování, které všechny 

způsobují ztrátu pestrosti krajiny a úbytek v rozmanitosti druhů organismů, které ji obývají. 

 Jak již bylo řešeno výše, fragmentace krajiny a bariérový efekt, který vytváří a který 

postihuje zejména migrující živočichy, je v České republice značným problémem vzhledem 

k tomu, že úroveň fragmentace u nás začíná způsobovat, že krajina přestává plnit své funkce jako 

migrační koridor mezi jednotlivými populacemi živočichů obývajících více či méně vzdálená 

území. Postiženi jsou tímto zejména migrující velcí savci a další živočichové, jejichž přirozené 

migrační cesty jsou narušovány stavbami pozemních komunikací představujících polopropustné 

až zcela nepropustné bariéry v krajině78. 

 Jak již bylo řečeno v části 1.2.2 této práce, tak stavby pozemních komunikací značně 

přispívají k fragmentaci krajiny. Už ze své podstaty se jedná o stavby, které živočichy odpuzují 

skrze svou hlučnost, prašnost, či znečištění ovzduší v okolí těchto staveb, a při přechodu těchto 

migračních bariér často dochází k úhynu přecházejících živočichů. V této části práce se budu 

zabývat způsoby, jakými je v České republice, a do jisté míry též v jejím okolí, omezována 

fragmentace krajiny. 

2.2.2.1 Mezinárodní snahy o zamezení fragmentace krajiny v Evropě 

 Z mezinárodního hlediska je v rámci snahy o omezení a překlenutí fragmentace krajiny 

nutné zmínit Eisenašskou rezoluci79, kterou v říjnu 2018 podepsaly delegace 23 evropských států 

 
77 ČERMÁKOVÁ, E, a kol. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019. Ministerstvo životního prostředí. 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Praha. 2021. Str. 36. 
78 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 150-151. 
79 Podepsána v roce 2018 na desátém ročníku konference „Pan-European Green Belt Conference“. 
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a která vyzývá k tomu, aby vlády jednotlivých států zajistily ochranu ekologicky jedinečného 

území na hranici mezi bývalým východním a západním blokem. Tento pás, který díky své pohnuté 

historii odolával zastavění, představuje prakticky souvislé propojení evropské přírody a mnozí jej 

považují za zelenou páteř Evropy. Část tohoto přirozeného migračního koridoru prochází i Českou 

republikou v oblasti od Aše, přes jižní pohraničí až po Břeclav80. 

2.2.2.2 Územní systém ekologické stability 

 Z hlediska komunikací a jejich místa v krajině je možné rozlišovat mezi lidmi vytvořenou 

dopravní infrastrukturou a přirozenou ekologickou infrastrukturou. První z pojmů zahrnuje stavby 

a změny v krajině způsobené člověkem a ten druhý zase přírodní krajinnou síť, jako jsou krajinné 

a migrační koridory. Tyto dvě sítě se vzájemně proplétají a v ideálním případě fungují ve vzájemné 

rovnováze. Dosažení této rovnováhy však závisí na realizaci právní úpravy a jednotlivých projektů 

tak, aby co nejméně zasahovaly do přírodní infrastruktury.81  

 Základ úpravy ekologické sítě je realizován pomocí „územního systému ekologické 

stability“ (dále ÚSES). Síť ÚSES slouží jako podpora přírodní infrastruktury a jejími součástmi 

jsou zejména ekologicky významné segmenty krajiny, tedy „jednoznačně vymezené a ohraničené 

krajinné prostory různé velikosti, významné z hlediska zachování biodiverzity, geodiverzity a 

ekologické stability krajiny.82“. ÚSES má plnit úlohu propojení mezi technickou a přírodní 

infrastrukturou a zabezpečit, aby tyto dva aspekty krajiny fungovaly ve vzájemném souladu. 

 Jak už bylo zmíněno výše, ÚSES, přestože je častokrát mylně označován jako ekologická 

sít, tvoří pouze základy této sítě. Definován je v zákoně o ochraně přírody a krajiny, konkrétně 

v jeho § 3 odst. 1 písm. a), jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a 

nadregionální systém ekologické stability.“. ÚSES je též v zákoně o ochraně přírody a krajiny 

zakotven jako jeden z klíčových prostředků ochrany přírody, ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) 

zákona o ochraně přírody a krajiny jej mezi těmito prostředky uvádí na prvním místě. 

 
80 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 152-153. 
81 Tamtéž. Str. 147. 
82 BUČEK, Antonín. ÚSES a Tvorba přírodní infrastruktury v kulturní krajině. Seminář ÚSES zelená páteř krajiny. 

2013, s. 20. 



44 

 

 V § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny nastiňujícím základní povinnosti při obecné 

ochraně přírody je v odst. 1 dále rozváděn význam a smysl ÚSES jako systému „zajišťujícího 

uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 

krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny…“, přičemž ochrana tohoto 

systému „je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.“ a jeho 

vytváření „je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.83“. Ve zkratce, 

cílem ÚSES je tedy udržování přírodní rovnováhy.  

 Další informace k ÚSES nalezneme v prováděcí vyhlášce ministerstva životního prostředí 

ČR č. 395/1992 Sb., která ve svém § 1 písm. a) a b) vymezuje základní prvky ÚSES, kterými jsou 

biocentra a biokoridory, které dohromady tvoří propojenou síť.  

 Biocentra84 jsou „biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí 

umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému“. Jsou 

to tedy přírodní části krajiny tvořené různorodým sledem stabilních a své okolí stabilizujících 

ekosystémů85. Biocentra se pak dále dělí na reprezentativní a unikátní. 

 Biokoridory86 jsou definovány jako „území, které neumožňuje rozhodující části organismů 

trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z 

oddělených biocenter síť.“. Jedná se tedy o krajinné prvky protáhlého půdorysu 

zprostředkovávající trvalé propojení nebo periodické kontakty mezi populacemi organismů 

obývajících alespoň dvě biocentra87. Biokoridory jsou tedy tím, co umožňuje propojení biocenter 

a pohyb organismů mezi nimi a vytváří tak ekologickou síť.  

 Dalším ze základních prvků ÚSES jsou interakční prvky88, ty však ve výše zmíněné 

vyhlášce nenalezneme. Jedná se o „část krajiny, která napomáhá plnění funkcí biocenter o 

biokoridorů do větší vzdálenosti na místní úrovni.89“. 

 
83 Díky této charakteristice může být zajištění pozemků pro rozvoj ÚSES vyvlastňovacím důvodem (§ 170 odst. 1 

písm. b) stavebního zákona). 
84 Typicky louky, lesy, rybníky, rašeliniště, mokřady, meze, remízky apod. 
85 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 33. 
86 Zpravidla liniového tvaru, např. vodní toky, břehy, břehové porosty, hřebeny hor apod. 
87 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 33. 
88 Jedná se nejčastěji o lesní okraje, stromořadí, parky apod., které podporují existenci drobných živočichů a rostlin, 

poskytují jim úkryt, místo k rozmnožování, orientační bod nebo zdroj potravy. 
89 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 154. 
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 Zákon o ochraně přírody a krajiny i jeho výše zmíněná prováděcí vyhláška pak rozlišují 

místní, regionální a nadregionální ÚSES, které se liší hustotou a velikostí prvků, jenž zahrnují, 

přičemž nejhustší síť tvoří prvky místní úrovně.  

 Vymezení ÚSES provádějí a jeho hodnocení stanoví orgány územního plánování a ochrany 

přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 

správy lesního hospodářství. Jeho zpracování pak mají na starost odborně způsobilé osoby, 

kterými jsou autorizovaní projektanti ÚSES. 

 Právní úprava dále rozlišuje mezi plány a projekty ÚSES, přičemž podrobnosti ohledně 

vymezení, hodnocení, procesů, plánů a projektů stanoví Ministerstvo životního prostředí90. 

 Průběžné hodnocení sítě ÚSES z hlediska její stabilizační funkce provádí orgány ochrany 

přírody. Zabývají se přitom zejména upřesněním hranic, úrovní biologické diverzity, hodnocením 

druhové skladby porostů a schopností ekosystému odolávat zátěži. Výsledkem hodnocení je pak 

buďto určení, že systém ÚSES je vyhovující, nebo že vyžaduje další vymezení či doplnění 

biocenter nebo biokoridorů91. 

 Obsahem ÚSES je mapový zákres, popis charakteristiky území a odůvodnění včetně 

rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES. 

 Co se nedostatků týče, ÚSES je sice v regionální a nadregionální podobě dostupný online92, 

avšak chybí zde centrální informační systém, který by obsahoval veškeré sítě ÚSES v České 

republice a nabízel veřejnosti aktuální informace z celého území České republiky93.  

 ÚSES lze obecně považovat za nástroj ochrany přírody a krajiny v procesu územního 

plánování.94 Proces přijímání plánu ÚSES se přitom značně překrývá s procesem územního 

plánování, neboť plán ÚSES je součástí příslušné územně plánovací dokumentace a je schvalován 

v jejím rámci.  

 
90 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 33. 

(K roku 2021 upraveno vyhláškou č. 395/1992 Sb., § 1-6.) 
91 Tamtéž. Str. 33. 
92 K dispozici na mapovém serveru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPKČR) nebo na úrovni krajů 

webové mapové služby krajských úřadů k některým územně plánovacím dokumentacím. 
93 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 155. 
94 Tamtéž. Str. 157. 
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 Plány nadregionálních a regionálních ÚSES slouží jako podklady pro vymezení ÚSES v 

ZÚR. Plány místních ÚSES specifikují podmínky a způsob využití území tvořících ÚSES a jsou 

podkladem pro plánování území, zejména pro územní plány, lesní hospodářské plány, pozemkové 

úpravy a územní řízení.  

 Zohlednění ÚSES v jednotlivých fázích územního plánování pak zahrnuje to, že podle § 

30 odst. 1 stavebního zákona může být předmětem územní studie, je sledovaným jevem č. 21 

v obsahu datová báze územně analytických podkladů95, je předmětem vymezení při zpřesnění 

ploch a koridorů v obsahu textové části ZÚR a předmětem zakreslení ploch a koridorů v grafické 

části ZÚR96, je součástí textové a grafické části územního plánu97 a je též obsahem regulačního 

plánu jako podmínky pro vymezení a využití pozemků ÚSES98.  

 Kritice ÚSES podléhá v tom směru, že není zahrnut v PÚR, a to ani v nadregionální úrovni, 

přestože by to bylo žádoucí jak z vnitrostátního, tak z mezinárodního hlediska.99  

 Při územním plánování dále vznikají různé střety mezi ÚSES a dalšími plochami, zejména 

s umělými migračními bariérami, které mohou narušit fungování ÚSES jako stabilizátoru v 

krajině. ÚSES je proto nejčastěji chráněn omezením výstavby, protože samotná úprava ÚSES 

nezahrnuje vlastní specifické možnosti ochrany, a to ani z hlediska odpovědnostního. Pro ochranu 

proto ÚSES spoléhá zejména na úpravu obsaženou v zákoně o ochraně přírody a krajiny, přičemž 

častým prostředkem užívaným k zajištění podmínek k vytváření ÚSES je například dohoda 

s vlastníkem pozemku v režimu § 68 zákona o ochraně přírody a krajiny.100 

 Střety ÚSES a jiných záměrů mohou mít různé podoby a důsledky pro ÚSES. Může jít 

zejména o případ, kdy se ÚSES překrývá s plochou využitou pro jiný zájem, což je možné, pokud 

to limity a zájmy ÚSES umožňují a pokud je toto z pohledu ÚSES nejvhodnějším řešením. Dále 

se může jednat o případ, kdy dojde ke kompromisu mezi ÚSES a jiným zájmem tam, kde jiné 

řešení, které by dostatečně zohlednilo oba zájmy, není možné. Dalším řešením je, že se ÚSES 

plochám s jiným využitím vyhne, což lze provést tam, kde je to fyzicky možné. Je též možné, aby 

 
95 Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
96 Příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
97 Příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
98 Příloha č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
99 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 156. 
100 Tamtéž. Str. 156-157. 
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se konkurenční zájem přizpůsobil vymezení ÚSES tam, kde neexistuje jiná varianta vymezení 

ÚSES. Přitom platí, že veškeré zásahy do ÚSES je nutné zdůvodnit, zabývat se jimi s příslušnými 

orgány ochrany přírody a případně nalézt řešení, které bude mít co nejmenší dopad na již zavedený 

ÚSES101,102.  

 Asi nejzávažnější problémy v rámci vytváření ÚSES spočívají v jeho konfliktech 

s projekty dálnic a vícepruhových silnic. Využití mostů či podchodů pro migraci organismů je 

v těchto případech komplikované, stejně tak ochranná pásma kolem dopravních komunikací, která 

omezují možnost výsadby rostlinstva, které je pro zajištění správného fungování uměle 

vytvářených migračních koridorů ve většině případů nutností. Využití nadchodů jako speciálních 

migračních objektů je, vzhledem k nákladnosti těchto staveb, podle mnohých smysluplné pouze 

tehdy, pokud budou tyto mosty sloužit též jako koridor pro migraci větších savců nebo 

v evidovaných migračně významných územích nadregionálních biokoridorů. Co se 

dvoupruhových a jednopruhových silnic týče, jsou pro účely ÚSES polopropustnými bariérami, 

není tedy nutné pro ně podnikat nákladná opatření pro zamezení styku silnic a sítě ÚSES. Jsou zde 

však jistá opatření, například že silnice by biokoridor ÚSES měla protínat nejlépe kolmo, aby se 

co nejvíce omezila styčná plocha mezi oběma útvary, a u lokálních biocenter by ke styku silnic a 

ÚSES mělo docházet jen výjimečně.103  

 Co se souvislosti ÚSES a posuzování vlivů na životní prostředí týče, zde je úprava 

obsažena v zákoně EIA. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí je ÚSES jednou 

z nejdůležitějších charakteristik území z hlediska ochrany životního prostředí. ÚSES proto musí 

být brán v úvahu ve zjišťovacím řízení104 a je jednou z obsahových náležitostí dokumentace105. 

 Další problematickou oblastí pro realizaci ÚSES je pak liniový zákon, který sice přímo 

nezasahuje do procesu vytváření a realizace sítě ÚSES, ale jeho samotná podstata spočívá 

v urychlování fragmentace krajiny, stojí tedy přímo proti zájmům chráněným ÚSES. Některá jeho 

ustanovení též mohou nepříznivě ovlivnit konflikt zájmů mezi ÚSES a jiným projektem 

 
101 Střetem ÚSES a opatření obecné povahy se například zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29. 11. 

2012, sp. zn. 7 Ao 3/2010-25.  
102 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 157-158. 
103 Tamtéž. Str. 158-159. 
104 Příloha č. 2 zákona EIA, bod II. 3. písm. a). 
105 Příloha č. 4 zákona EIA, bod 4 část C bod 1. 
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v neprospěch ÚSES, když například v § 2 odst. 7 liniového zákona vylučují přihlédnutí k opožděně 

vydanému závaznému stanovisku dotčeného orgánu. 

2.2.2.3 Technická a právní řešení fragmentace krajiny 

 V tomto směru ochrany proti fragmentaci krajiny je zásadní zejména volba způsobu, který 

má bránit dalšímu postupu fragmentace, a zavedení opatření, která mají pro živočichy zlepšit 

průchodnost krajiny.  

 Aby bylo nad rámec stávajících opatření a právní úpravy bráněno další fragmentaci krajiny, 

je zejména nutné zvýšit povědomí o tomto problému, jeho závažnosti a důsledcích. Dále je nutné 

ochranu proti fragmentací krajiny upravit a zakotvit v právních předpisech, jako jsou stavební 

zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny, a zahrnout fragmentaci krajiny jako téma povinně 

řešené v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pro zvýšení stávající úrovně ochrany by 

tedy bylo z větší části nutno provést hlubší osvětu společnosti a lepší a konzistentnější legislativní 

řešení. Mezi již existující legislativní nástroje ochrany pak patří již zmíněný ÚSES, úprava ochrany 

lesa a dřevin rostoucích mimo les a úprava přírodních parků. Žádoucí by pak v případě těchto 

nástrojů bylo například doplnění migračních koridorů do ochranných podmínek zvláště 

chráněných území a živočichů, větší využití soustavy NATURA 2000 a širší zahrnutí ochrany proti 

fragmentaci krajiny do územně plánovací dokumentace, zejména její zakotvení na úrovni PÚR. 

Avšak do doby, kdy bude nalezeno efektivnější legislativní řešení, zatím existují některé další 

možnosti, jak omezit fragmentaci krajiny, zejména skrze ochranu migračních koridorů a 

zajišťování možnosti pohybu organismů přes nepropustné migrační bariéry106.  

 Mezi požadavky na zajištění migračních potřeb živočichů pak patří hlavně vymezení 

regionálních i dálkových migračních koridorů, zabránění zužování těchto koridorů a jejich 

zasažení umělým osvětlením, zamezení odstraňování zeleně v zemědělské krajině a zajištění 

výstavby migračních objektů přes víceproudé silnice na základě migračních studií, které pro daná 

místa určí to nejlepší řešení pro místní populace živočichů107. 

 
106 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 160. 
107 Tamtéž. Str. 160-161. 
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 Co se migračních objektů108 týče, podchody v České republice bývají preferovány pro svou 

menší finanční náročnost při zachování průchodnosti krajiny. Jejich negativem však je, že 

podzemní průchod je pro mnohé živočichy nepřirozeným prostorem. Nadchody jsou ve více 

smyslech náročnější na finance i plánování, protože je nutné je umístit na správném místě, aby 

dobře plnily svůj účel, a jejich realizace bývá značně dražším projektem. V případě nadchodů je 

pak třeba vyřešit jejich šířku, umístění a zajistit jejich plynulý přechod do krajiny109.   

2.2.3 Ochrana půdy v procesu umisťování staveb pozemních komunikací 

Degradace půdy je významným environmentálním problémem současnosti, mezi jehož 

příčiny spadají též zábory půdy, zejména té kvalitní. V souvislosti s výstavbou pozemních 

komunikací je často zabírána zemědělská půda, která by měla požívat vyšší úrovně ochrany než 

půda nezemědělská či půda méně kvalitní. 

Zákony, které by měly zaručit ochranu zemědělské a lesní půdy, jsou zákon č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále zákon o ZPF či ZZPF) a zákon č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále lesní zákon či LeZ). Je však patrné, že 

vzhledem k neutuchajícímu zhoršování kvalitativního i kvantitativního stavu půdy tyto zákony 

zcela nenaplňují svůj účel. 

Úpravě obsažené v lesním zákoně se v této práci budu věnovat jen okrajově, protože 

odnímání lesní půdy je v relaci k výstavbě pozemních komunikací mnohem menším problémem 

než odnímání půdy zemědělské. Obecné principy a prostředky ve vztahu k ochraně půdy a její 

rozlohy jsou přitom v obou výše zmíněných zákonech velmi podobné, a přestože se v této části 

práce zaměřím na půdu zemědělskou, u relevantních ustanovení zákona o ZPF budu za účelem 

srovnání těchto dvou úprav v poznámce pod čarou odkazovat na paralelní ustanovení lesního 

zákona.  

 
108 V případě migračních objektů jsou za nevhodná řešení průchodu zvěře přes silnice považována například 

sporadická oplocení či protihlukové bariéry, které na svých koncích zaznamenávají vysokou úmrtnost, protože slouží 

jako výpusť pro živočichy, kteří narazí na překážku a na jejím konci se stejně pokusí silnici překročit, nebo překážky 

vybudované jen na jedné straně pozemní komunikace, které brání živočichům, kteří silnici ve zdraví přešli, aby 

pokračovali dále, a ti se pak musí vracet zpět a podstupovat další riziko. 
109 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 161. 
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2.2.3.1 Ochrana půdy jako veřejný zájem110 

Stát se v čl. 7 Ústavy zavazuje k ochraně přírodních zdrojů a přírodního bohatství, mezi 

které spadá i půda. Z širokého výkladu těchto pojmů Ústavním soudem (dále Ústavní soud či ÚS) 

přitom vyplývá, že přírodní zdroje mohou být zároveň přírodním bohatstvím, přičemž pojmy 

přírodní hodnota111 či životní prostředí obecně tyto dva pojmy zastřešují. Čl. 7 Ústavy je pak 

Ústavním soudem interpretován jako pozitivní závazek státu chránit životní prostředí, které je 

veřejným zájmem112 či veřejným statkem113. Ochranu půdy pak lze pojímat jako legitimní 

ústavně konformní cíl neboli veřejný zájem114, a zároveň též jako povinnost plnění pozitivního 

závazku státu115.  

Veřejné zájmy jsou většinou vymezeny v zákonech či politických dokumentech a k jejich 

vzájemnému poměřování dochází na různých úrovních plánování a rozhodování. Veřejný zájem 

na ochraně ZPF přitom nemá automaticky přednost před ochranou zájmů jiných, a většinou je 

třeba najít kompromis mezi ochranou dvou či více veřejných zájmů, mezi nimiž mohou být 

například i zájmy na ochraně jiných složek životního prostředí.   

Nalezení rovnováhy mezi zájmem na ochraně ZPF a ostatními veřejnými zájmy mají na 

starosti především orgány ochrany ZPF116, a to jak ve fázi územního plánování, kde se zájmy 

orgánu ochrany ZPF mohou dostat do konfliktu se zájmy pořizovatele územně plánovací 

dokumentace a v takové situaci často musí dojít ke vzájemnému kompromisu, tak ve fázi 

realizační, kde je posuzováno splnění podmínek pro odnětí půdy ze ZPF pro konkrétní záměr.  

 Zákon o ZPF ve svém § 5 stanoví základní nástroje ochrany ZPF ve fázi územního 

plánování. Jedná se o povinnost projektantů řídit se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona o 

ZPF117, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 

 
110 Obecné úvahy zde uvedené se přitom vztahují též na ostatní environmentální veřejné zájmy, nejen na zájem na 

ochraně půdy. Vzhledem k obsahu a celkovému zaměření této části práce mi však zdůraznění významu půdy jako 

veřejného zájmu přišlo vhodné. 
111 Viz např. nález ÚS ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, bod 64. 
112 Viz nález ÚS ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 18/17, bod 128. 
113 Viz nález ÚS ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 652/06, bod 20. 
114 Viz nález ÚS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08. 
115 TKÁČIKOVÁ, Jana, VOMÁČKA, Vojtěch, ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. 1. 

vydání. Brno. Masarykova Univerzita. 2020. Str. 25-26. 
116 Kterými jsou zejména obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro zábory do 1 hektaru včetně, krajské úřady pro 

zábory do 10 hektarů včetně a Ministerstvo životního prostředí pro zábory nad 10 hektarů. 
117 Lesní zákon ve svém § 15 stanoví obecné zásady pro odnětí pozemků a omezení jejich využívání, kde vysvětluje 

pojmy odnětí pozemků plnění funkcí lesa a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa, přičemž omezení i 
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chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, a vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na ZPF. 

Orgány ochrany ZPF též mohou k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení 

zastavěného území uplatňovat stanoviska podle stavebního zákona, kterými se budu hlouběji 

zabývat v části 2.3 této práce.  

 Zákon o ZPF sice nezakazuje možnost odnímání zemědělské půdy ze ZPF, funguje ale na 

principu minimalizace zásahů do ZPF a s nimi spojeným využíváním zemědělské půdy k jiným 

než zemědělským účelům, přičemž se v tomto ohledu hledí na kvalitu i na kvantitu zemědělské 

půdy.118 Půda se dle § 3 odst. 5 zákona o ZPF dělí do pěti tříd119, přičemž půda I. a II. úrovně 

požívá vyššího stupně ochrany jako půda nejúrodnější a pro zemědělské záměry nejcennější. 

Logicky pak půda, která je méně kvalitní, nebo půda se značně sníženou možností zemědělského 

využití, požívá nižší úrovně ochrany. 

 Avšak i půda I. a II. třídy ochrany může být ze ZPF vyňata za účelem nezemědělského 

využití, především pokud tak umožňuje ÚP. V takové situaci se neuplatní obecná úprava v § 4 

odst. 3 zákona o ZPF, kde je stanoveno, že „zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout 

pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 

zemědělského půdního fondu“, zato se však uplatní § 4 odst. 4 zákona o ZPF, kde je dáno, že 

„odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch a koridorů, které jsou obsaženy v platné územně 

plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich 

využití“. Tedy pokud je zemědělská půda vymezena v ÚP jako zastavitelná plocha, není dost dobře 

možné zabránit jejímu záboru pro nezemědělské účely120.  

 
odnětí mohou být trvalé či dočasné podobně jako v zákoně o ZPF. V § 13 LeZ jsou pak stanoveny obsah a základní 

povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, přičemž v odst. 2 jsou dána pravidla pro využití 

pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům, která jsou založena na podobném principu a nejsou nepodobná 

těm v § 4 zákona o ZPF. 
118 TKÁČIKOVÁ, Jana, VOMÁČKA, Vojtěch, ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. 1. 

vydání. Brno. Masarykova Univerzita. 2020. Str. 34. 
119 Lesní půda se na třídy nedělí, ale dle § 6 LeZ se lesy člení podle převažujících funkcí na lesy ochranné, lesy 

zvláštního určení a lesy hospodářské. 
120 K tomuto tématu je zajímavý rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2017, č. j. 50 A 2/2017-147, jenž 

obstál v kasačním řízení před NSS ze dne 30. 1. 2020, č. j. 2 As 187/2017 – 327, kde NSS kasační stížnost proti výše 

zmíněnému rozhodnutí Krajského soudu v Praze zamítl, a který se zabýval sporem dvou obcí Dobřejovice a Čestlice 

o využití území o zhruba 19 ha nejkvalitnější zemědělské půdy pro výstavbu komerční zóny. Krajský soud ve svém 

rozsudku zrušil změnu územního plánu Čestlic, která by umístění takové stavby umožňovala, pro porušení zásad 

ochrany ZPF, přičemž stanovil, že realizace takového záměru nemůže být považována za převažující veřejný zájem 

dle § 4 odst. 3 zákona o ZPF. Následně však stanovil, že za převažující veřejný zájem lze považovat například umístění 

stavby dopravní infrastruktury či jiných veřejných společensky významných staveb. Pozitivním jevem však je, že 
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I úprava v § 4 odst. 4 zákona o ZPF však podléhá podmínce uvedené v § 4 odst. 1 zákona 

o ZPF, tedy že půdu ze ZPF je možné odnímat jen v nezbytném případě, a i tehdy se má přednostně 

využít půda na zastavitelných plochách, půda méně kvalitní atd. Ani tato podmínka však není 

absolutní a ZPF tak ani z tohoto hlediska nepožívá dostatečné ochrany121.  

2.2.3.2 Současný stav mechanismů ochrany půdy v českém právním řádu   

Jak již bylo nastíněno výše, tak v tomto ohledu je problémem zákona o ZPF zejména právní 

úprava záboru půdy I. a II. třídy ochrany, tedy té nejkvalitnější zemědělské půdy, kterou lze 

v principu odejmout jen v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem na ochraně ZPF.  

Tento zákaz se však vztahuje pouze na fázi odnímání, tedy realizaci územního plánování, 

přičemž pro plošnou ochranu ZPF je klíčová koncepční fáze územního plánování, tedy příprava a 

projednávání územně plánovací dokumentace. Zákonodárce pravděpodobně zamýšlel122, aby 

k poměřování veřejných zájmů docházelo právě v koncepční fázi, z textu zákona však nelze vyčíst, 

že by kvalitní zemědělská půda měla být chráněna před zařazováním do zastavitelné plochy nebo 

že by toto zařazení mělo být podmíněno převažujícím veřejným zájmem123.  

Širším výkladem by bylo možné dovodit, že poměřování veřejných zájmů by se mělo 

provádět v koncepční i realizační fázi územního plánování, tento výklad je však diskutabilní124,125, 

neboť k odnětí půdy dochází až v realizační fázi na základě souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. 

 
téma záborů kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu začíná být medializováno a řešeno, pročež v této oblasti může 

dojít skrze tlak veřejnosti či judikaturu soudů ke zlepšení stávající situace. 
121 TKÁČIKOVÁ, Jana, VOMÁČKA, Vojtěch, ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. 1. 

vydání. Brno. Masarykova Univerzita. 2020. Str. 35. 
122 A z důvodové zprávy tak i vyplývá. 
123 FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? V: ACTA UNIVERSITATIS 

CAROLINAE – IURIDICA 3. 2019. Str. 40. 
124 K tomuto výkladu se přitom přiklání např. Krajský soud v Praze ve svém rozsudku e č. j. 50 A2/2017 – 147,  

ze dne 27. 4. 2017.  
125 Diskutabilnost tohoto tématu je spatřována zejména v tom, že existují dva tábory, přičemž jeden, obhajující 

dosavadní restriktivní výklad, má většinou zájem na tom, aby zábor půdy a následná výstavba veřejně prospěšné 

stavby, jakou je například pozemní komunikace, proběhla co nejrychleji a bezproblémově, což koresponduje 

s trendem posledních let, který směřuje k urychlování staveb dopravní a jiné infrastruktury (viz liniový zákon). Druhý 

tábor má na mysli spíše extenzivnější výklad zákona a zastává názor, že zájmy by měly být poměřovány už 

v koncepční fázi, což bylo dle důvodové zprávy i skutečným záměrem zákonodárce. 
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Nemělo by tomu tak ovšem být, protože zákon o ZPF by pozbýval smysl, pokud by zájmy nebyly 

poměřovány už v rámci územního plánování.126  

Zásady plošné ochrany zemědělské půdy dle § 4 zákona o ZPF přitom stanoví, že pro 

nezemědělské účely by se mělo upřednostňovat využití nezemědělské či méně kvalitní zemědělské 

půdy, přičemž pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 

podkladů jsou povinni se dle § 5 odst. 1 zákona o ZPF řídit těmito zásadami a „navrhnout a 

zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 

zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější“. Musí přitom vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.  

Ochrana půdy v koncepční fázi územního plánování, kde běžně z podstaty věci dochází k 

poměřování různých veřejných zájmů, je přitom zajištěna pouze skrze stanoviska orgánů ochrany 

ZPF, kterými se budu hlouběji zabývat v části 2.3 této práce. Pokud by byl rozpor mezi stanovisky 

nebo mezi stanoviskem a návrhem územně plánovací dokumentace, je nutné skrze postupy podle 

stavebního zákona a správního řádu tyto rozpory odstranit. V rámci odstraňování rozporů pak 

může docházet k poměřování veřejných zájmů, není však pro něj vyhrazeno zvláštní správní 

řízení.127  

Dále je nutno říci, že i samotný Nejvyšší správní soud128 (dále NSS) zdůraznil to, že 

pořizovatel územního plánu by měl zdůvodnit, proč je nezbytné, aby bylo na základě územního 

plánu umožněno zabírání kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu.  

Samotné ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ZPF stanovující, že zemědělskou půdu I. a II. 

třídy je možné odejmout jen při převažujícím veřejném zájmu, je pak problematické v tom, že jsou 

z něj dány široké výjimky, zahrnující mimo jiné též výstavbu většiny staveb veřejné dopravní nebo 

technické infrastruktury.  

Výjimku z úpravy obsažené v § 4 odst. 3 zákona o ZPF pak obsahuje § 4 odst. 4 zákona o 

ZPF, kde je stanoveno, že „odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch a koridorů, které 

jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti 

 
126 FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? V: ACTA UNIVERSITATIS 

CAROLINAE – IURIDICA 3. 2019. Str. 40. 
127 Tamtéž. Str. 40-41. 
128 Ve svém rozsudku ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 Aos 1/2013 – 85, č. 2903/2013 Sb. NSS. 
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nemá dojít ke změně jejich využití“. Pokud jsou tedy stavby pozemních komunikací zaneseny 

v územně plánovací dokumentaci a pozemky, které mají být ze ZPF vyňaty se nachází 

v zastavitelné ploše, je velice těžké domoci se ochrany této půdy. 

Další výjimka je pak obsažena v § 9 odst. 5 zákona o ZPF, kde je stanoveno, že při 

rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, jedná-li se o záměr veřejné dopravní nebo veřejné 

technické infrastruktury umisťovaný v koridoru v platném ÚRP nebo ZÚR, či záměry umisťované 

na zastavitelné ploše vymezené v platném ÚRP, ZÚR nebo ÚP. Zde jsou z pravidla výslovně 

vyňaty nejdůležitější stavby veřejné dopravní infrastruktury, tedy stavby vymezené na úrovni ÚRP 

či ZÚR, přičemž pod stavby umisťované v zastavitelné ploše vymezené v ÚRP, ZÚR či ÚP budou 

s velkou pravděpodobností spadat zbylé stavby většiny pozemních komunikací, na které se 

neuplatní výslovná výjimka129. Je proto velmi složité jakákoliv ochranná ustanovení podle zákona 

o ZPF v praxi uplatnit a kvalitní zemědělské půdě se tak nedostává ochrany, kterou by měla 

požívat. 

V § 4 zákona o ZPF je přitom vyjádřeno, že k odnímání půdy ze ZPF by mělo docházet jen 

výjimečně a mělo by tomu tak být v případech území vyznačených jako zastavitelná plocha a mělo 

by jít o půdu méně kvalitní. Mělo by přitom být co nejméně zasahováno do stávajících poměrů 

v krajině a zábor by měl být proveden v co nejmenším možném rozsahu. Pokud by se mělo jednat 

o zábor dočasný, měla by odňatá půda být opět vrácena do ZPF při vytvoření plánu rekultivace 

takto odejmutých ploch. Tyto zásady pak mají být dle § 5 až § 8 zákona o ZPF brány v úvahu při 

koncepčních i realizačních činnostech v krajině.  

Hlavním nástrojem ochrany rozlohy zemědělské půdy je především souhlas s dočasným 

či trvalým odnětím půdy ze ZPF130 podle § 9 a 10 zákona o ZPF, kterému se budu hlouběji 

 
129 K tomu je většina významnějších staveb dopravní infrastruktury stavbami veřejně prospěšnými podle § 17 ZPK, 

který stanoví, že „dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 

veřejně prospěšné“.  

V § 17 odst. 2 a ZPK je přitom dáno, že podle zvláštního právního předpisu, zde přitom půjde o vyvlastňovací zákon,  

je možné odejmout nebo omezit vlastnické právo „k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo 

rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících“ a 

„vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku“. 
130 Lesní zákon oproti tomu ve svém § 16 upravuje řízení o odnětí nebo o omezení, přičemž žádost o odnětí nebo o 

omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít, a o odnětí nebo o 

omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. 

Výsledkem tohoto řízení je rozhodnutí o odnětí nebo omezení, jehož obsah a náležitosti jsou uvedeny v § 16 odst. 2 

LeZ. Dle § 16 odst. 3 LeZ je pak stanoveno, že „jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa 
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věnovat v části 2.3 této práce. V tomto souhlasu orgán ochrany ZPF vymezí pozemky, kterých se 

souhlas týká, a stanoví další podmínky k zajištění ochrany ZPF, přičemž může též schválit plán 

rekultivace. V § 9 odst. 2 zákona o ZPF jsou přitom opět stanoveny výjimky, kdy tento souhlas 

není vůbec potřeba.  

Ekonomickým nástrojem ochrany ZPF je pak finanční odvod za odnětí půdy131, jehož 

výše je orientačně stanovena již v souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. K samotnému odnětí půdy 

totiž dochází až samotným faktickým konáním132, tedy započetím realizace záměru, po jehož 

písemném oznámení osobou povinnou k odvodu stanoví orgán ochrany ZPF v samostatném 

rozhodnutí konečnou výši tohoto odvodu podle sazebníku, který je k nalezení v příloze k zákonu 

o ZPF, přičemž však orgán ochrany ZPF v této záležitosti nedisponuje správním uvážením.133 

Zde opět existují rozsáhlé výjimky bez ohledu na třídu ochrany půdy, jenž má být zabrána. 

Jedná se o záměry, které jsou od odvodů zcela osvobozeny, či o záměry, u nichž je výpočet odvodů 

modifikován oproti standardu. Stavby úplně osvobozeny od odvodů jsou přitom k nalezení v § 11a 

zákona o ZPF a může se jednat např. o stavby státních drah, dálnic, silnic a místních komunikací 

včetně součástí a příslušenství a účelových komunikací. 

2.3 Správní akty dotčených orgánů při umisťování staveb 

pozemních komunikací 

Ve třetí podkapitole se budu hlouběji zabývat právními nástroji, jimiž jsou výše uvedené 

environmentální veřejné zájmy v procesu umisťování staveb pozemních komunikací chráněny, 

tedy správními akty dotčených orgánů vydávanými v procesu umisťování staveb pozemních 

komunikací. Stát, jeho orgány či orgány samosprávných celků se totiž mohou na ochraně 

environmentálních veřejných zájmů nejčastěji a nejúčinněji podílet právě skrze své správní akty, 

ať už se jedná o akty vydávané ve správních řízeních stricto sensu (správní rozhodnutí), nebo akty, 

které sice nejsou vydávány ve správním řízení, ale jsou nedílnou součástí procesů, které s ochranou 

 
nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle 

zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci“. 
131 V lesním zákoně se jedná o poplatek za odnětí dle § 17 a § 18 LeZ. 
132 Nejčastěji se jedná o provedení skrývky horních vrstev půdy. 
133 TKÁČIKOVÁ, Jana, VOMÁČKA, Vojtěch, ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. 1. 

vydání. Brno. Masarykova Univerzita. 2020. Str. 142-143. 
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životního prostředí souvisejí, jako jsou procesy podle zákona EIA, zákona o ochraně přírody a 

krajiny či stavebního zákona134.  

Pro přehlednost nejdříve uvedu zákony, pod které dané správní akty spadají a na jejichž 

základě či v rámci nichž jsou tyto akty vydávány. Pod každý z uvedených zákonů pak uvedu 

relevantní správní akty, jimiž dotčené orgány chrání environmentální veřejné zájmy v procesu 

umisťování staveb pozemních komunikací. 

2.3.1 Obecná úprava správních aktů vydávaných pro potřeby umístění staveb 

pozemních komunikací ve správním řádu 

2.3.1.1 Správní rozhodnutí 

Prvním z aktů vydávaných podle obecné úpravy ve správním řádu jsou rozhodnutí. 

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení podle § 9 a následujících správního řádu. Správní 

řízení je dle § 9 správního řádu „postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž 

se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo 

jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá“. 

Rozhodnutí ve správním řízení tedy mohou být akty jak konstitutivní, tak deklaratorní povahy. 

Správní řízení se přitom dělí na řízení o žádosti a řízení z moci úřední, které zahajuje správní orgán 

na základě podnětu či vlastních poznatků.  

Rozhodnutím samotným pak dle § 67 správního řádu „správní orgán v určité věci zakládá, 

mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že 

taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech 

rozhoduje o procesních otázkách“. Rozhodnutí je vydáváno písemně kromě případů uvedených 

v zákoně. Obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků, kde je uvedeno, zda je 

možné se proti rozhodnutí odvolat, případně jsou zde též určeny lhůty pro toto odvolání a 

informace o tom, u kterého orgánu se odvolání podává a který orgán o něm rozhoduje. Dle § 73 

správního řádu pak rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému se nelze odvolat, nabývá 

právní moci, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 74 je rozhodnutí vykonatelné nabytím právní moci 

 
134 V tomto ohledu je opět relevantní novela LZ a souvisejících právních předpisů č. 403/2020 Sb. účinná od začátku 

roku 2021, která upravuje výše zmíněné procesy a procesy s nimi související či na ně navazující.  



57 

 

nebo pozdějším dnem, který je uveden v jeho výrokové části, a rozhodnutí, které ukládá povinnost 

k plnění, je vykonatelné, pokud je v právní moci a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti. 

2.3.1.2 Závazná stanoviska 

V praxi nejčastějšími správními akty sloužícími k ochraně životního prostředí jsou závazná 

stanoviska dotčených orgánů135, mezi něž patří například orgány ochrany přírody či zemědělského 

půdního fondu. 

Obecná úprava závazných stanovisek a jejich definice je obsažena v § 149 správního řádu, 

podle něhož jde o “úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního 

orgánu.“. Závazné stanovisko pak slouží jako prostředek ochrany veřejného zájmu skrze dotčené 

orgány, jejichž názor obsažený v závazné části závazného stanoviska je pak závazný pro 

rozhodnutí správního orgánu, nejčastěji stavebního úřadu, ve věci. 

Přezkum závazného stanoviska je specifický, jelikož se nejedná o rozhodnutí ve věci. Novela 

č. 403/2020 Sb. v oblasti závazných stanovisek zavádí mnohé zásadní novoty, které se dotýkají 

nejen obecné úpravy závazných stanovisek podle správního řádu, ale též závazných stanovisek 

podle stavebního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a částečně i liniového zákona.136 

Ohledně závazných stanovisek podle správního řádu přitom byly provedeny změny týkající se 

zejména zavedení pevných lhůt pro vydávání závazných stanovisek a možností jejich přezkumu.  

Závazné stanovisko podle § 149 správního řádu je jedním ze základních a nejdůležitějších 

nástrojů dotčených orgánů pro ochranu veřejného zájmu chráněného podle zvláštních předpisů ve 

 
135 Dotčenými orgány jsou podle § 136 SŘ „orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a správní orgány a jiné orgány 

veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí 

správního orgánu“. Postavení dotčených orgánů přitom mají i územní samosprávné celky „jestliže se věc týká práva 

územního samosprávného celku na samosprávu“. 
136 K oblasti závazných stanovisek přitom zákonodárce v důvodové zprávě k novele č. 403/2020 Sb. uvádí potřebu 

zefektivnění a urychlení procesu realizace liniových staveb, přičemž poukazuje na průtahy ve správním řízení a úpravu 

ve SZ, která mnohdy není ve skutečnosti použitelná pro daný druh stavby. Z hlediska správního řízení poukazuje 

zejména na problémy s vydáváním závazných stanovisek dotčených orgánů, jejich napadáním a následným 

přezkumem nadřízenými orgány a samotným množstvím závazných stanovisek, které je nutné před realizací projektu 

vydat. Viz Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury. Str. 30. 

Dle mého názoru je v tomto ohledu jistě nutné a žádoucí, aby proces plánování, schvalování a výstavby nutné 

infrastruktury byl zefektivněn a urychlen, avšak nesmí to být provedeno na úkor zavedené úrovně ochrany životního 

prostředí a lidského zdraví. Samozřejmě je možné zneužít mechaniky, které jsou zavedeny k ochraně, k obstrukci, ale 

tak je tomu u většiny právních předpisů, a zejména u ochrany životního prostředí má zdlouhavost schvalovacího 

procesu a množství závazných stanovisek svůj důvod a místo. 
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správních řízeních a jiných postupech, přičemž jako zásadní problém stávající úpravy bylo 

spatřováno dovozování a dodržování lhůt pro vydávání závazných stanovisek pouze na základě a 

v rámci zásady rychlosti a hospodárnosti činnosti správního úřadu. Správní řád v těchto situacích 

doposud odkazoval na ustanovení o přiměřené lhůtě v § 6 odst. 1 správního řádu, avšak absence 

pevných lhůt pro vydávání závazných stanovisek a nejistota ohledně toho, kdy přistoupit 

k prostředkům na ochranu proti nečinnosti tento přístup činila neefektivním. Východiskem pro 

změnu stávající úpravy tedy bylo, že pokud je ve správním řádu stanovena lhůta k vydání 

správního rozhodnutí, měla by být stanovena pevná lhůta i pro vydání závazného stanoviska, 

přičemž stanovením jasné lhůty bude možné jednodušeji určit okamžik, kdy mohou nastoupit 

opatření proti nečinnosti.137  

Při zachování zásady rychlosti a hospodárnosti v tom aspektu, že má být závazné 

stanovisko vydáno nejlépe bezodkladně, je pak pro vydání závazného stanoviska ve správním řádu 

nově stanovena pevná třicetidenní lhůta (přičemž tuto lhůtu lze prodloužit na 60 dní ve zvláštních 

případech) a stejně tak ve zvláštních zákonech, kde nelze úprava podle správního řádu uplatnit.138  

Zákonodárce za tímto účelem značně rozšířil úpravu v § 149 správního řádu, ve kterém 

přibyly nové odstavce 4 a 5, ve kterých je zakotvena nutnost vydání závazného stanoviska 

příslušným státním orgánem bez zbytečného odkladu spolu s onou třiceti až šedesátidenní lhůtou 

pro jeho vydání, spolu s postupem pro nápravu vadných žádostí o jeho vydání.  

Dále bývalé odstavce 5 a 6 (nyní odstavce 7 a 8) byly pozměněny tak, že odvolání proti 

obsahu závazného stanoviska musí nadřízený správní orgán vyřídit buďto bezodkladně, nebo 

opět nejpozději do 30 až 60 dnů, a přezkumné řízení nezákonného závazného stanoviska lze 

zahájit nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které toto podmiňovalo, přičemž samotné 

závazné stanovisko není možné v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od 

právní moci jím podmíněného rozhodnutí.  

Zvláštní postup zde byl zvolen a upraven z toho důvodu, že většina závazných stanovisek 

je vydávána na žádost adresátů veřejné správy a je nutné stanovit též zvláštní postup a lhůty pro 

případ, že žádost o vydání závazného stanoviska bude mít formální nebo obsahové vady. Jelikož 

 
137 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str. 

55. 
138 Tamtéž. Str. 32. 
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pak řízení o vydání závazného stanoviska nelze zastavit, po dobu vymezenou na odstranění vad 

lhůty pro jeho vydání neběží.139  

2.3.1.3 Ostatní úkony dotčených orgánů 

Ostatní úkony správních orgánů jsou uvedeny v části čtvrté správního řádu a jedná se o 

vyjádření, osvědčení a sdělení, přičemž pro téma této práce jsou zásadní zejména stanoviska a 

vyjádření.  

Dle § 154 správního řádu „jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí 

ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, 

podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až 

§ 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části 

třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud 

jsou přitom potřebná“. Pokud to není vyloučeno povahou vyjádření, osvědčení nebo sdělení, může 

je vydat nebo učinit jakýkoliv věcně příslušný správní orgán, přičemž pokud je správní orgán 

požádán o vydání osvědčení nebo ověření, tento úkon bez dalšího proveden, pokud jsou splněny 

předpoklady k jeho provedení. Pokud tak správní orgán nemůže učinit, na požádání o tom písemně 

uvědomí dotčenou osobu a uvede důvody, proč tento úkon nemohl vykonat.  

Dle §158 správního řádu se pak „ustanovení této části (…) obdobně použijí i v případě, 

provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté 

anebo v této části“. 

2.3.2 Stavební zákon 

2.3.2.1 Stanoviska dotčených orgánů v koncepční fázi územního plánování 

Dle § 4 odst. 2 stavebního zákona „orgány územního plánování a stavební úřady postupují 

ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona“. Tyto dotčené orgány pak mohou dle stavebního zákona ve fázi 

územního plánování vydávat stanoviska, která dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona „nejsou 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejich obsah je závazný pro politiku územního 

 
139 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str. 

55. 
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rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona“. Stanoviska dotčených orgánů jsou 

tedy závazným podkladem pro PÚR a územně plánovací dokumentaci. 

2.3.2.2 Závazná stanoviska dotčených orgánů pro rozhodnutí stavebního úřadu 

Dle § 4 odst. 2 stavebního zákona „orgány územního plánování a stavební úřady postupují 

ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona“. Tyto dotčené orgány pak mohou dle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona ve fázi realizační vydávat závazná stanoviska140 „pro rozhodnutí a pro jiné úkony 

stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li 

zvláštní právní předpis jinak“. 

V rámci závazných stanovisek podle stavebního zákona je pak nutné zmínit zásadní změnu 

provedenou novelou č. 403/2020 Sb., kterou je zavedení fikce kladného závazného stanoviska 

v případě, že nejsou dodrženy lhůty pro jeho vydání. 

Ve stavebním zákoně byla zrušena a novou úpravou nahrazena ustanovení § 4 odst. 9 až 

11, přičemž byly zavedeny pevné lhůty pro vydání závazného stanoviska a fikce vydání 

souhlasného závazného stanoviska v případě, že to nebylo vydáno ve stanovené lhůtě141.  

Problém stávající úpravy byl spatřován zejména v tom, že množství potřebných závazných 

stanovisek, jimiž jsou podmíněny některé další úkony stavebního úřadu a která jsou pro správní 

orgán závazná při posuzování podaných žádostí, a nejasná lhůta stanovená pro jejich vydání 

značně prodlužují povolovací procesy. Pro závazná stanoviska ve stavebním zákoně se tedy ve 

světle nové úpravy ve správním řádu142 taktéž uplatní jasné lhůty pro jejich vydání.143 

Jako důsledek nedodržení lhůty pro vydání závazného stanoviska je pak s ohledem na 

zásadu koncentrace zavedena fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez dalších 

podmínek jako prostředek ochrany před nečinností veřejné správy, přičemž důsledky nečinnosti 

správního orgánu nastávají přímo ze zákona144. Uplatnění této fikce by v reálu mělo být výjimkou, 

 
140 Dle § 149 správního řádu. 
141 Tato úprava závazných stanovisek v SZ je pak propojena s § 2c LZ, která ji dále doplňuje. 
142 Viz závazná stanoviska ve správním řádu. 
143 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str. 

57. 
144 Na rozdíl od opatření proti nečinnosti správního orgánu v § 80 SŘ, kde prostředky ochrany musí uplatnit a opatření 

učinit nadřízený správní orgán.  
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protože není žádoucí, aby závazná stanoviska, jako důležitý podklad pro řízení vedená stavebními 

úřady a prostředky ochrany veřejného zájmu, nebyla vydána a tudíž ochrana, kterou mají zaručit, 

nebyla uplatněna. Změna právní úpravy a zavedení fikce kladného závazného stanoviska tak má 

být kompromisem mezi dodržováním principu dobré správy a rychlosti a hospodárnosti při 

činnosti správních orgánů a zachováním úrovně ochrany veřejných zájmů.145  

Jako problematické je přitom v nově zaváděné úpravě viděno to, že pro vydávání 

závazných stanovisek podle stavebního zákona platí obecná úprava ve správním řádu, kde je 

možné lhůtu prodloužit, ale ve stavebním zákoně je výslovně uvedeno, že po uplynutí lhůty 

bezpodmínečně nastane fikce vydání kladného závazného stanoviska. Z tohoto důvodu byla ve 

stavebním zákoně stanovena zvláštní úprava, že o prodloužení lhůty podle správního řádu vydává 

dotčený orgán usnesení, které se poznamenává do spisu a sdělí se žadateli.146  

Fikce kladného závazného stanoviska je pak v § 4 odst. 12 stavebního zákona vyloučena 

v případě závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona EIA, protože 

v případě závazných stanovisek podle těchto právních předpisů je požadováno, aby k posouzení 

záležitosti dotčeným orgánem nebo orgánem ochrany přírody došlo vždy a v co největším rozsahu. 

Pro tyto případy tedy fikce vydání kladného závazného stanoviska marným uplynutím lhůty pro 

jeho vydání neplatí147. 

2.3.3 Zákon EIA 

2.3.3.1 Závazné stanovisko EIA 

Jedním z nejdůležitějších aktů ochrany environmentálních veřejných zájmů je závazné 

stanovisko EIA, které podle § 1 odst. 3 zákona EIA složí jako „objektivní odborný podklad pro 

vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k 

udržitelnému rozvoji společnosti.“. 

Je nutno zmínit, že závazné stanovisko EIA nebylo dotčeno změnami ohledně závazných 

stanovisek, jež zavedla novela č. 403/2020 Sb. ve stavebním a liniovém zákoně. V § 4 odst. 12 

stavebního zákona a v § 2 odst. 7 liniového zákona je totiž stanovena výjimka pro závazná 

 
145 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Str. 

57. 
146 Tamtéž. Str. 57. 
147 Platí pro ně však nově stanovené lhůty a nová obecná úprava pro vydávání a přezkum závazných stanovisek podle 

§ 149 správního řádu. 
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stanoviska vydávaná podle zákona EIA a zákona o ochraně přírody a krajiny z nově zaváděné 

právní úpravy závazných stanovisek ve stavebním a liniovém zákoně, která zavádí fikci vydání 

kladného závazného stanoviska v případě úpravy závazných stanovisek podle stavebního zákona 

a fikci nepodmínění rozhodnutí závazným stanoviskem v případě úpravy závazných stanovisek 

podle liniového zákona. Tato úprava se tedy pro stanoviska podle zákona EIA a zákona o ochraně 

přírody a krajiny neuplatní. 

2.3.3.2 Vyjádření podle zákona EIA 

Dle § 6 odst. 8 zákona EIA „veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode 

dne zveřejnění informace o oznámení“, ke kterým se pak přihlíží ve zjišťovacím řízení dle § 7 odst. 

3 písm. c) zákona EIA, kde je stanoveno, že „při určování, zda záměr nebo změna záměru může 

mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k (…) obdrženým vyjádřením 

veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků“.  

Dále se dotčené orgány mohou vyjádřit k dokumentaci dle § 8 odst. 3 zákona EIA, kde je 

stanoveno, že „veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky 

se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění 

informace o dokumentaci“.  

Na základě dokumentace a vyjádření k ní spolu s veřejným projednáním a posudkem pak 

příslušný orgán vydá závazné stanovisko EIA. 

2.3.4 Zákon o ochraně přírody a krajiny 

2.3.4.1 Jednotné závazné stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

Nejzásadnější změnou v rámci závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny, kterou nám přinesla novela č. 403/2020 Sb., je zavedení jednotného závazného 

stanoviska k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona148 v nově vloženém § 82a 

zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Novela č. 403/2020 Sb. zásadně snižuje počet závazných stanovisek, posudků a souhlasů 

nutných pro uskutečnění staveb podle liniového zákona, přičemž pokud bylo u záměru provedeno 

 
148 Tato úprava se tedy uplatní jen pro liniové stavby podle liniového zákona (viz část 1.1 této práce), mezi které se 

však stále počítá většina významnějších staveb pozemních komunikací. 
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posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA a jedná se o stavby dopravní, vodní nebo 

energetické infrastruktury podle liniového zákona, vydává se na základě žádosti oprávněného 

investora149 jediné závazné stanovisko, které nahrazuje závazná stanoviska a vyjádření podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny kromě stanoviska podle §45i odst. 1, tedy stanoviska nutného 

pro zásah do naturové lokality. Nutné správní akty jsou zde tedy nahrazeny jednotným závazným 

stanoviskem podle nově vkládaného § 82a zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Pokud je podle zákona o ochraně přírody a krajiny požadováno vydání rozhodnutí150 podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny, orgán ochrany přírody se v jednotném závazném stanovisku 

vyjádří, jestli jsou splněny podmínky pro vydání takového rozhodnutí, a může navrhnout další 

podmínky. Povolení výjimky se pak stane součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v řízení 

podle stavebního zákona stavebním úřadem151.  

Oprávněný investor může jako podklad žádosti o jednotné závazné stanovisko předložit 

dokumentaci EIA, která v souladu s § 67 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny obsahuje 

hodnocení vlivů záměru na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž jako 

součást žádosti budou přiloženy též informace prokazující převahu veřejného zájmu nad zájmem 

ochrany přírody.  

Obecným pravidlem dle § 2 odst. 7 liniového zákona je, že „pokud je správní rozhodnutí v 

řízení podle § 1 podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán příslušný k vydání závazného 

stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním 

orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto 

závazným stanoviskem a k případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží“, to 

však neplatí pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny152. 

Nejvýznamnější změnou tedy je, že pokud je vydáváno jednotné závazné stanovisko podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny, nevydávají se rozhodnutí a závazná stanoviska, která popisuji 

níže v dalších kapitolách, s výjimkou naturového stanoviska. Tyto níže uvedené akty se vydávají 

 
149 Podle § 23a SZ. 
150 Tedy povolení, souhlas, povolení výjimky ze zákazů stanovených zákonem atd. 
151 Tím se však stavební úřad nestává orgánem ochrany přírody a krajiny. 
152 Viz část 2.3.3.1 této práce. 
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pouze v případě, že nejde o umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo 

energetické infrastruktury dle liniového zákona, tedy v našem případě, pokud se nejedná o 

pozemní komunikace spadající pod pojem dopravní infrastruktury podle liniového zákona153.   

2.3.4.2 Rozhodnutí/závazné stanovisko o udělení výjimky ze základních ochranných 

podmínek zvláště chráněných rostlin, živočichů nebo oblastí 

Dalším z důležitých správních aktů orgánů ochrany přírody je rozhodnutí o udělení výjimky 

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo zvláště 

chráněných oblastí podle § 43 a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Výjimku dle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny povoluje formou rozhodnutí příslušný 

orgán ochrany přírody154, přičemž podmínkou je, že jiný veřejný zájem155 převažuje nad zájmem 

ochrany přírody nebo je přímo v zájmu ochrany přírody, nebo že povolovaná činnost zásadně 

neovlivní zachování stavu předmětu ochrany. Orgán ochrany přírody přitom v řízení o udělení 

výjimky posuzuje, zdali je v konkrétním případě žádosti o udělení výjimky přítomen veřejný 

zájem, který převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo jestli jsou dány další podmínky pro 

udělení výjimky. Proti samostatným rozhodnutím orgánů ochrany přírody je pak možné se podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny přímo odvolat, nebo se dovolávat soudního přezkumu.  

Výjimku dle § 43 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny může orgán ochrany přírody 

povolit též opatřením obecné povahy. 

 Výjimku dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, na jejíž udělení není právní nárok, 

vydává na žádost toho, kdo chce škodlivý zásah uskutečnit, orgán ochrany přírody podle § 56 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušným orgánem je podle § 77a odst. 5 písm. h) obecně 

krajský úřad156. Činí tak formou rozhodnutí, případně opatřením obecné povahy podle § 56 odst. 

4 zákona o ochraně přírody a krajiny157 nebo dohodou podle § 56 odst. 5 zákona o ochraně přírody 

 
153 Viz část 1.1 této práce. 
154 Pro NP je příslušná správa NP, pro CHKO, NPR a NPP je příslušná AOPKČR v případech na základě § 78 odst. 3 

písm. h) ZOPK. Pro PR a PP je příslušný krajský úřad dle § 77a odst. 4 písm. h) ZOPK. 
155 Zde zájem na výstavbě pozemní komunikace. 
156 Pokud by se jednalo o území NP, příslušným orgánem by byla správa NP (§ 78 odst. 2 ZOPK). Pokud by šlo o 

území CHKO, NPR nebo NPP, příslušným orgánem by byla AOPKČR (§ 78 odst. 1 ZOPK). 
157 V tomto případě je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. h) ZOPK krajský úřad nebo dle § 

78 ZOPK správa NP či AOPKČR v oblasti své působnost.  
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a krajiny158, ve kterém může stanovit podmínky (místní, časové, věcné nebo kontrolní) pro výkon 

povolované činnosti159.  

Další možnosti odchylného postupu jsou pak uvedeny v § 56 odst. 6 a 7 zákona o ochraně 

přírody a krajiny s tím, že pokud se zjistí až po zahájení územního řízení nebo jeho alternativ podle 

stavebního zákona160 (a před jeho zahájením to nebylo známo), že záměrem budou dotčeny 

ochranné podmínky zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nevydává orgán ochrany 

přírody samostatné rozhodnutí, ale závazné stanovisko, které bude součástí výrokové části 

rozhodnutí v územním řízení či jeho alternativách, přičemž o tomto postupu musí být informováno 

Ministerstvo životního prostředí. 

2.3.4.3 Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích 

Orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko, které podmiňuje uskutečnění některých 

činností v NP a CHKO dle § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, kde je stanoveno, že 

„bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit ohlášení stavby, vydat územní 

rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační 

souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav 

podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým 

činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chráněné 

krajinné oblasti“.  

Jedná se o závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a § 90 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny, jímž je rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu podmíněno a 

jehož obsahem je souhlas nebo nesouhlas orgánu ochrany přírody s navrhovaným záměrem. Obsah 

závazného stanoviska je pak závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.161 

 
158 V tomto případě je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. i) ZOPK krajský úřad nebo dle § 

78 ZOPK správa NP či AOPKČR v oblasti své působnost.  
159 Nebo též stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a trvalou značkou. 
160 Jedná se např. o územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, společné 

územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. 
161 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. Str. 

218-219. 
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Toto závazné stanovisko se nevydává v případech, že jde o stavbu v zastavěném území 

obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města, které se nachází na 

území chráněné krajinné oblasti. 

2.3.4.4 Zvláštní souhlas povolující zásah do evropsky významné lokality či ptačí oblasti  

V případě, kdy se nejedná o zvláště chráněné území podle českého práva, je pro umožnění 

zásahu do evropsky významné lokality potřeba zvláštní souhlas ve formě závazného stanoviska162 

orgánu ochrany přírody podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž pokud by 

se jednalo o ptačí oblast, podobná povinnost může být obsažena v konkrétním nařízení vlády, jímž 

se dle § 45e odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlašují ptačí oblasti a můžou v nich být 

vyčteny činnosti, pro které je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

Orgán ochrany přírody pak může podle § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny vydat 

povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu činnosti podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny jen tehdy, pokud je vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních 

stanovišť a biotopů druhů, pro jejichž ochranu je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast 

určena, a nesmí přitom dojít ani k významnému soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování 

těchto druhů. 

2.3.4.5 Zvláštní odůvodněné stanovisko vydávané v naturovém posuzování záměrů163 

 Pro umístění stavebního záměru v lokalitě Natura 2000 se uplatní zvláštní postup podle čl. 

6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích spolu s § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, podle 

kterých má za splnění určitých podmínek dojít ke zvláštnímu posouzení vlivů plánovaného záměru 

na ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality. Orgán ochrany přírody za tímto účelem vydává 

zvláštní odůvodněné stanovisko, a pokud v něm není vyloučen negativní vliv záměru, musí být 

záměr posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí, a to bez ohledu na to, zda záměr je, či není 

uveden v příloze č. 1 zákona EIA.  

 
162 Závazné stanovisko podle § 149 SŘ a § 90 odst. 1 ZOPK. Souhlas ve formě závazného stanoviska je přitom potřeba 

tehdy, když ten pak bude podkladem pro další řízení. To je v případě stavebních záměrů splněno a pro takové zásahy 

je tedy nutný souhlas ve formě závazného stanoviska.  
163 Posuzování záměrů technicky spadá pod úpravu v zákoně EIA, jelikož se však jedná o posuzování lokalit 

v soustavě Natura 2000, která je specificky upravena v zákoně o ochraně přírody a krajiny, pro přehlednost tuto část 

ponechám zde. 
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 Stane se tak v rámci tzv. naturového posouzení, které je oproti běžnému posuzování vlivů 

na životní prostředí specifické ve svém objektu, kterým je naturová lokalita, v osobě, která jej 

provádí, jíž je zvláštní autorizovaná osoba, a v průběhu samotného posuzování. Pokud výsledkem 

naturového posouzení není vyloučení významného negativního vlivu záměru na předmět ochrany 

nebo celistvost lokality, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, které by negativní vliv 

vyloučily nebo alespoň zmírnily. Předložené varianty pak opět podléhají naturovému posouzení. 

Jedině po eliminaci možnosti významného negativního vlivu záměru na předmět ochrany nebo 

celistvost lokality může být záměr schválen164.  

 Zmírnění tohoto pravidla je pak obsaženo v § 45i odst. 9 a násl. zákona o ochraně přírody 

a krajiny, kde je stanoveno, že pokud je zde naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu a jsou 

uložena kompenzační opatření nezbytná pro zajištění celkové soudržnosti lokalit soustavy Natura 

2000, je pak možné schválit variantu s nejmenším možným vlivem.  

2.3.4.6 Omezování rušivé činnosti v rámci obecné ochrany rostlin a živočichů 

Dle § 5 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny může při porušení stanovených 

podmínek příslušný orgán ochrany přírody165 rušivou činnost omezit stanovením závazných 

podmínek buďto opatřením obecné povahy, pokud půjde o blíže neurčený okruh osob, či správním 

aktem, pokud subjekt bude individuálně určený. 

2.3.4.7 Povolování kácení dřevin mimo les 

Povolení ke kácení dřevin mimo les je upraveno v § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

v jehož odstavci 1 je uvedeno, že „ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, 

není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a 

estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán 

ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem“. V odst. 2, 3 a 4 jsou pak 

uvedeny případy, kdy není výše zmíněné povolení potřeba.  

 
164 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 169. 
165 Dle § 77 odst. 1 písm. c) ZOPK se bude jednat o obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním 

obvodu a v rozsahu podle § 77a odst. 3 ZOPK půjde o krajské úřady. Pokud by šlo o zvláště chráněná území nebo 

jejich ochranná pásma, tam by byly příslušné buďto správa NP nebo AOPKČR, v rozsahu svých působností. Pokud 

by šlo o území vojenských újezdů, jsou příslušné tamní újezdní úřady. 
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O povolení kácení dřevin rozhoduje orgán ochrany přírody v rámci svého správního 

uvážení a musí být kumulativně splněny podmínky existence závažného důvodu pro kácení a 

předchozí vyhodnocení estetického a funkčního významu dřeviny. Závažný důvod přitom může 

být jak soukromý, tak veřejný, a musí existovat již v okamžiku vydání rozhodnutí o povolení 

kácení.166  

Orgán ochrany přírody přitom posuzuje, zda převažuje veřejný zájem na zachování či 

pokácení dřeviny a náležitě svůj úsudek odůvodnit. Zvažuje přitom estetický a funkční význam 

dřeviny oproti závažnosti veřejného zájmu na jejím odstranění. Čím je tento veřejný zájem 

závažnější, tím hodnotnější dřeviny je pak možné kácet.167 

Samotné povolení ke kácení dřevin je pak vydáváno ve správním řízení zahajovaném na 

žádost a jedná se tedy o rozhodnutí ve správním řízení. Jako dotčené orgány v něm mohou 

vystupovat jiné orgány ochrany přírody a správní orgány.168 

V § 8 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny je pak uvedeno, že „Ministerstvo životního 

prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v 

rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla 

provádí“.169  

V § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny je pak stanoveno, že „ke kácení dřevin 

pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a 

stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení 

kácení dřevin“. Je tedy nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody příslušného k povolení 

kácení dřevin, tedy orgánu ochrany přírody, který by jinak rozhodoval o povolení kácení dřevin 

 
166 VOMÁČKA, V. KNOTEK, J. KONEČNÁ, M. HANÁK, J. DIENSTBIER, F. PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck. 2018. Str. 101. 
167 Tamtéž. Str. 102. 
168 Tamtéž. Str. 102-103. 
169 Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
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podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto závazné stanovisko je pak závazným 

podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu.170 

Dále je stanoveno, že „povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, 

je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí 

výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí“. Samotné povolení pak vydává stavební úřad a stává se 

součástí rozhodnutí v územní či alternativním řízení. Toto ustanovení však nelze vztáhnout na 

případy, kdy je stavba povolována souhlasem, veřejnoprávní smlouvou či jinou formou.171 

2.3.5 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

2.3.5.1 Stanoviska k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného 

území  

Dle § 5 odst. 2 zákona o ZPF „orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují 

stanoviska k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu“. Jedná se o stanoviska podle stavebního zákona, viz část 

2.3.2.2 této práce. 

2.3.5.2 Souhlas s dočasným či trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu 

Hlavním nástrojem ochrany rozlohy zemědělské půdy je především souhlas s dočasným či 

trvalým odnětím půdy ze ZPF podle § 9 a 10 zákona o ZPF. V případě souhlasu s odnětím půdy 

ze ZPF jako podkladu pro rozhodnutí či jiný úkon podle stavebního zákona se přitom podle § 21 

odst. 3 zákona o ZPF jedná o závazné stanovisko podle správního řádu, které není samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení. O samostatné rozhodnutí ve správním řízení se pak jedná 

v případě podle § 21 odst. 1 zákona o ZPF, tedy v případě, kdy nejsou vyžadována žádná další 

povolení podle zvláštních právních předpisů.  

 
170 VOMÁČKA, V. KNOTEK, J. KONEČNÁ, M. HANÁK, J. DIENSTBIER, F. PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck. 2018. Str. 110. 
171 Tamtéž. Str. 110. 
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2.3.6 Zákon o lesích 

2.3.6.1 Stanoviska k územně plánovací dokumentaci 

Dle § 14 odst. 1 LeZ „projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, 

návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát 

zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit 

taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 

celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a 

uspořádání území po dokončení stavby“. V tomto ustanovení je poukazováno na existenci 

veřejného zájmu na ochraně lesa a je zde stanovena povinnost dbát tohoto zájmu a hledat co 

nejvhodnější a nejšetrnější řešení při střetu tohoto zájmu s jinými veřejnými zájmy. 

Dle § 48 odst. 2 písm. b) LeZ přitom „obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují 

stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo“ a podle 

§ 48 a odst. 2 písm. b) LeZ přitom „krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s 

rozšířenou působností“. 

2.3.6.2 Závazná stanoviska k umisťování a provádění staveb pozemních komunikací 

 Dle § 14 odst. 2 LeZ přitom pokud se řízení podle zvláštních předpisů172 dotýká zájmu 

chráněných lesním zákonem „rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se 

souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění 

podmínek“.173 Pokud je výše uvedený souhlas vydáván jako podklad pro rozhodnutí o umístění 

stavby, územní souhlas, rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich 

ohlášení, jedná se o závazné stanovisko podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve 

správním řízením. Dle odst. 3 přitom „každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se 

předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1, je povinen před 

zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů 

informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou“. 

 
172 Zde stavební zákon. 
173 Tento souhlas je potřeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
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2.3.6.3 Rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa 

Dle § 15 LeZ se odnětím pozemků pro plnění funkcí lesa rozumí jejich uvolnění pro jiné 

využití a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je stavem, „kdy na dotčených 

pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu“. Odnětí i omezení přitom 

mohou být trvalé nebo dočasné. Dle odst. 2 přitom „v lesích ochranných a v lesích zvláštního 

určení nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy ochranné 

nebo za lesy zvláštního určení“. 

V § 16 LeZ je pak upraveno řízení o odnětí nebo omezení využívání pozemků pro plnění 

funkcí lesa. Žádost pro odnětí nebo omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu 

má k odnětí nebo omezení dojít. O této žádosti pak rozhoduje orgán státní správy lesů, na jehož 

území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Orgán ochrany lesů přitom může 

dle odst. 4 na návrh žadatele nebo vlastníka pozemku nebo z vlastního podnětu rozhodnutí o odnětí 

nebo omezení změnit nebo zrušit, „vyžaduje-li to veřejný zájem nebo přestane-li pozemek sloužit 

účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno“. 

V odst. 3 je pak uvedeno, že „jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí 

lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo 

jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto 

rozhodnutí nabude právní moci“. 
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3 Právní nástroje omezování negativních vlivů provozu na 

pozemních komunikacích 

3.1 Ochrana ovzduší 

Pro ochranu ovzduší jsou v rámci právního systému České republiky nejvýznamnějšími 

právními předpisy zejména zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

který upravuje problematiku emisí z motorových vozidel, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší (dále zákon o ochraně ovzduší či ZOO), který mimo jiné definuje základní pojmy a 

stanoví obecné základy pro technické normy, emisní a imisní limity, resp. obecně přípustné úrovně 

znečišťování a znečištění ovzduší, a dále upravuje též koncepční, plošné a jiné nástroje ke 

snižování znečišťování a znečištění ovzduší. V rámci práva Evropské unie je pak nejdůležitějším 

předpisem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 

schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 5 a Euro 6) (Text s významem pro EHP) (dále nařízení č. 715/2007). 

Zde je nutné uvést vymezení některých pojmů, zejména pak pojmu mobilní zdroj 

znečišťování174, na nějž je v rámci úpravy ochrany ovzduší hojně odkazováno a který je v § 2 

písm. f) zákona o ochraně ovzduší vymezen jako „samohybná a další pohyblivá, případně 

přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu 

pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení“. Do tohoto vymezení 

přitom spadá též motorové vozidlo podle § 2 písm. g) zákona o silničním provozu, kterým je 

„nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus“, pokud je pohonnou 

jednotkou tohoto vozidla spalovací motor. Emisí či znečišťováním je podle § 2 písm. c) zákona o 

ochraně ovzduší „vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší“. Emisním limitem se 

podle § 2 písm. i) zákona o ochraně ovzduší rozumí „nejvýše přípustné množství znečišťující látky 

nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje“. Emisním stropem 

se podle § 2 písm. j) zákona o ochraně ovzduší rozumí „nejvýše přípustné množství znečišťující 

látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok“. Imisí či úrovní znečištění je podle § 2 písm. d) zákona 

o ochraně ovzduší „hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její depozice 

 
174 Stacionární zdrojem znečišťování je pak podle § 2 písm. e) ZOO „ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou 

jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů“. 
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na zemský povrch za jednotku času“. Imisním limitem se podle § 2 písm. k) zákona o ochraně 

ovzduší rozumí „nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem“. 

Pro ochranu ovzduší a životního prostředí obecně přitom existují různé nástroje, nejčastěji 

dělené na nástroje koncepční, administrativně-právní, ekonomické a dobrovolné. V rámci této 

práce se budu zabývat pouze nástroji koncepčními a administrativně-právními, jelikož nástroje 

dobrovolné a ekonomické mají jen malou relevanci k tématu této práce, a zahrnu zde též relevantní 

plošné nástroje ochrany ovzduší. 

3.1.1 Koncepční nástroje  

Co se ochrany ovzduší týče, zátěží pro životní prostředí jsou v tomto ohledu zejména 

rozvoj dopravy a zvýšení množství vozidel na pozemních komunikacích, což vede ke zvýšení 

emisí skleníkových plynů a zdraví škodlivých látek. Tento problém se nejvíce projevuje zejména 

na místech s vysokou hustotou dopravní infrastruktury, jako jsou větší města a jejich okolí.175  

Na rozdíl od technických požadavků, tedy administrativně-právních nástrojů, které řeší 

situaci vozidel jako mobilních zdrojů znečištění a jako takových pak regulují množství jejich 

emisí, koncepční nástroje ochrany ovzduší mají mimo jiné za cíl ochranu kvality vnějšího ovzduší 

v rámci vymezených oblastí, kde úroveň znečištění zapříčinila to, že kvalita ovzduší v těchto 

oblastech není vyhovující, nebo v oblastech, kde je kvalita ovzduší v normě, a je zájmem 

společnosti, aby to tak i zůstalo. Koncepční nástroje tedy ve vztahu k dopravě směřují 

k předcházení a omezování znečištění a z něj vyplývajícího poškozování životního prostředí a 

zdraví člověka. Celkově slouží k ochraně životního prostředí v určité  oblasti, přičemž stanoví cíle, 

prostředky a způsoby dosažení těchto cílů a priority v rámci těchto cílů. Konkrétní nástroje 

k realizaci vytyčených cílů pak bývají nejčastěji vymezeny v prováděcí dokumentaci v rámci 

akčních plánů, které koncepční nástroje konkretizují.176  

Mezi základní koncepční nástroje, které cílí na ochranu ovzduší a řeší tedy i otázky 

dopravy, patří Národní program snižování emisí (dále NPSE), Programy zlepšování kvality 

ovzduší a výše zmíněné akční plány. 

 
175 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 44. 
176 Tamtéž. Str. 44. 
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3.1.1.1 Národní program snižování emisí 

NPSE podle § 8 zákona o ochraně ovzduší zpracovává Ministerstvo životního prostředí ve 

spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady a schvaluje ho vláda, přičemž ministerstvo 

jej alespoň jedenkrát za čtyři roky oznámí Evropské komisi. Účelem NPSE je přitom „snížení 

celkové úrovně znečištění a znečišťování v České republice“. 

Ministerstvo životního prostředí177 pak NPSE označuje jako základní strategický 

dokument v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. 

Jedná se o národní program omezování znečištění ovzduší, jehož zpracováním je vyhověno 

požadavkům evropské legislativy178. Obsahem NPSE je pak určení postupu státu při snižování 

množství vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, mezi které patří oxid siřičitý, 

oxidy dusíku, VOC, amoniak a prachové částice. 

Současným NPSE je NPSE schválený usnesením vlády č. 978 ze dne 2. prosince 2015179, 

který byl následně aktualizován usnesením vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019180. Aktualizace 

byla nutná vzhledem k tomu, že Česká republika nebyla schopna bez zavedení dalších opatření 

zvládnout naplnění závazků vyplývajících pro ni v oblasti ochrany ovzduší z evropského práva. 

Bylo proto nutné NPSE aktualizovat tak, aby byly splněny závazky ke snížení emisí stanovené 

k roku 2025 a 2030.181  

Samotný NPSE osahuje „aktuální analýzu stavu a vývoje kvality ovzduší v ČR, příčiny 

znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje 

znečišťování ovzduší, národní závazky ČR a jejich dodržování.“182. Zároveň stanoví zejména 

 
177 Ministerstvo životního prostředí. Strategické dokumenty. Národní program snižování emisí. Dne 20. 4. 2021 

dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program. 
178 Konkrétně jde o článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o 

snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 

2001/81/ES (Text s významem pro EHP). Dne 29. 5. 2020 dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2284&qid=1622319104628.  
179 Ministerstvo životního prostředí ČR. Národní program snižování emisí České republiky. 2015. Dne 20. 4. 2021 

dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-NPSE_2015-

20200217.pdf. 
180 Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktualizace národního programu snižování emisí České republiky. 2019. Dne 

20. 4. 2021 dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-

Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf. 
181 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 45-46. 
182 Ministerstvo životního prostředí. Strategické dokumenty. Národní program snižování emisí. Dne 20. 4. 2021 

dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program. 

https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2284&qid=1622319104628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2284&qid=1622319104628
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-NPSE_2015-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-NPSE_2015-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
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opatření ke snížení množství emisí některých znečišťujících látek do ovzduší a nápravě 

nevyhovujícího stavu ovzduší. NPSE se v tomto ohledu zaměřuje na klíčové sektory, ve kterých 

je efektivního snížení množství emisí možné dosáhnout183,184. V Příloze č. 12 zákona o ochraně 

ovzduší jsou pak stanoveny požadavky na obsah NPSE, mezi které patří i stanovení emisních 

stropů pro skupiny mobilních zdrojů znečištění. 

 Co se dopravy a jejího hodnocení v letech 2000-2016 v NPSE185 týče, problematickými 

byly shledány zejména nárůst výkonu osobní dopravy186, nárůst výkonu nákladní dopravy187, 

nárůst spotřeby pohonných hmot188 a oproti tomu malý podíl alternativních paliv na celkovém 

objemu spotřeby pohonných hmot189, dále též nárůst počtu osobních a nákladních vozidel při 

mírném zlepšení kvality vozového parku190.  

Dále jsou jako problematické oblasti191 zmíněny též vysoký podíl silniční nákladní dopravy 

na nákladní přepravě, nízký podíl elektrifikovaných železničních tratí v kombinaci s používáním 

starších motorových jednotek poháněných naftou na elektrifikovaných tratích, dále též vysoký 

podíl autobusů se spalovacími motory v městské hromadné dopravě, nedokončená silniční 

dopravní infrastruktura192, nedostatečná kapacita a propustnost železniční sítě a absence 

vysokorychlostní železniční sítě, nekoncepční rozšiřování zastavitelných ploch za účelem 

výstavby logistických a nákupních center vedoucí k významnějšímu nárůstu objemů automobilové 

dopravy, chybějící napojení logistických center na železnici, nedostatečné využívání dopravně-

organizačních opatření k vyvedení automobilové dopravy z osídlených oblastí a ke zvýšení 

plynulosti dopravy a nakonec též nedostatečně využitý potenciál Plánů udržitelné městské 

mobility. 

 
183 Zde je relevantní zejména sektor dopravní. 
184 Ministerstvo životního prostředí. Strategické dokumenty. Národní program snižování emisí. Dne 20. 4. 2021 

dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program. 
185 Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktualizace národního programu snižování emisí České republiky. Str. 20. 

Dne 31. 5. 2021 dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-

Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf.  
186 Přičemž podíl veřejné osobní dopravy na celkovém výkonu osobní dopravy se drží kolem 40 %. 
187 Přičemž podíl železniční dopravy na celkovém výkonu nákladní dopravy se drží kolem 20 %. 
188 Přičemž zásadně vzrostl podíl motorové nafty na celkovém prodeji pohonných hmot.  
189 Přesto dochází k nárůstu využívání alternativních paliv jako je CNG a LPG, především v hromadné dopravě. 
190 Který však stále nedosahuje hodnot srovnatelných s vyspělými státy EU. 
191 Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktualizace národního programu snižování emisí České republiky. Str. 89-

90. Dne 31. 5. 2021 dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-

Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf. 
192 Chybějící obchvaty měst a obcí. 

https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
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Potenciál pro budoucnost193 v dopravním sektoru pak NPSE vidí zejména v modernizaci 

vozového parku, zvýšení podílu alternativních pohonů, vozidlech s alternativním pohonem ve 

veřejné hromadné dopravě, zvýšení přínosů Plánů udržitelné městské mobility, vybudování a 

rozvoji infrastruktury pro alternativní pohony, vyvedení silniční dopravy z obydlených oblastí, 

zvýšení plynulosti silniční dopravy, podpoře veřejné dopravy, snižování nárůstu přepravních 

výkonů individuální a nákladní silniční dopravy, zpřísnění kontrol technického stavu vozidel, 

zvýšení kapacity a propustnosti železniční sítě, výstavbě vysokorychlostních železnic, zvyšování 

atraktivity dálkové osobní železniční dopravy a dále pak v přesunu nákladní dopravy ze silnic na 

železnici. 

NPSE přitom odkazuje na a zmiňuje mnohé další koncepční nástroje jak na evropské, tak 

na vnitrostátní úrovni194. Na evropské úrovni jsou pro nás a tuto práci nejvíce relevantní Bílá kniha: 

Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního 

systému účinně využívajícího zdroje195 a Společně ke konkurenceschopné městské mobilitě účinně 

využívající zdroje196, které se obě týkají dopravního sektoru. Bílá kniha přitom navrhuje cíl snížení 

počtu vozidel s konvenčním pohonem v městské dopravě na polovinu v roce 2030 a na nulu v roce 

2050 a zavedení energeticky účinných druhů dopravy. Druhý ze zmíněných dokumentů pak 

doporučuje členským státům připravit a implementovat takzvané „Udržitelné plány městské 

mobility“. Na vnitrostátní úrovni jde především o Státní politiku životního prostředí ČR197, 

Dopravní politiku ČR, Národní akční plán čisté mobility. Dále jde například též o Státní 

energetickou koncepci ČR a Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do 

roku 2020. 

 
193 Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktualizace národního programu snižování emisí České republiky. Str. 90-

91. Dne 31. 5. 2021 dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-

Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf. 
194 Tamtéž. Str. 69-74. 
195 Dne 29. 5. 2021 dostupné z: https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/f92333f7-da0d-4fd6-9e62-

389b0526e2ac.  
196 Dne 29. 5. 2021 dostupné z: https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/82155e82-67ca-11e3-a7e4-

01aa75ed71a1.  
197 Která má mimo jiné za cíle zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, plnění 

národních emisních stropů pro některé výše zmiňované škodlivé látky a snížení emise těžkých kovů a persistentních 

organických látek. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/f92333f7-da0d-4fd6-9e62-389b0526e2ac
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/f92333f7-da0d-4fd6-9e62-389b0526e2ac
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/82155e82-67ca-11e3-a7e4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/82155e82-67ca-11e3-a7e4-01aa75ed71a1
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3.1.1.2 Akční plány 

Akční plány jsou upraveny na úrovni Evropské unie v rámci směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu (dále směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší)198, konkrétně v jejích článcích 24 a 25. 

Vnitrostátní úprava přitom pojem akční plán jako takový nepoužívá, alespoň ne v relaci k ochraně 

ovzduší, úprava akčních plánů je však transponována v rámci zákona o ochraně ovzduší skrze 

úpravu smogové situace, viz níže. 

Jedná se o krátkodobé koncepční nástroje ochrany ovzduší, které se aplikují zejména 

v situacích, kdy v lokalitě hrozí, že imisní limity či varovné prahové hodnoty koncentrace 

znečišťujících látek na daném území budou překročeny. Jedná se tedy o situace, kdy ovzduší je 

mimořádně znečištěné a kdy hrozí negativní následky pro lidské zdraví i při krátkodobém 

vystavení. Hlavním účelem akčních plánů je proto dosažení okamžitého efektu snížení rizika 

překračování mezních limitních hodnot, přičemž okamžitým uskutečňováním opatření by mělo 

dojít k postupným snižováním koncentrací škodlivých látek v ovzduší a jejich návratu k limitním 

hodnotám199. Akční plány jsou přitom často přijímány samostatně nebo jako součást plánů kvality 

ovzduší.200 

Pro akční plány jako koncepční nástroje ochrany ovzduší je na národní úrovni zásadní 

zákon o ochraně ovzduší, který však akční plány jako takové neupravuje. Místo toho zvolil 

zákonodárce cestu skrze úpravu smogové situace v § 10 zákona o ochraně ovzduší, o níž 

pojednávám dále. Smogová situace je přitom řešena zejména skrze zvláštní podmínky provozu 

stacionárních zdrojů, které v lokalitě výrazně přispívají k úrovni znečištění, případně 

prostřednictvím regulačních řádů regulujících provoz silničních motorových vozidel. 

 
198 Dne 29. 5. 2021 dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050. 

Konsolidovaný text je dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-

20150918.  
199 Zajímavý je zde rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2008, C-237/07, ve věci Dieter Janecek v. Freistaat 

Bayern. Dne 20. 4. 2021 dostupné z: https://www.ecolex.org/details/court-decision/dieter-janecek-v-freistaat-bayern-

11857a97-9e2e-4057-8e60-3696445f2d88/. Soudní dvůr EU zde vysvětlil podstatu akčních plánů podle směrnice EU 

96/62/EC a povinnosti členských států ve vztahu k nim, přičemž uvedl, že dotčení občané sice mohou požadovat 

vypracování akčního plánu, ale nemohou se dožadovat konkrétní akce proti znečištění ovzduší, pročež tyto jsou 

ponechány v diskreci členských států. 
200 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 51. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
https://www.ecolex.org/details/court-decision/dieter-janecek-v-freistaat-bayern-11857a97-9e2e-4057-8e60-3696445f2d88/
https://www.ecolex.org/details/court-decision/dieter-janecek-v-freistaat-bayern-11857a97-9e2e-4057-8e60-3696445f2d88/
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V České republice není stanovena obecná povinnost vydávat krátkodobé akční plány, ty 

jsou na základě evropské legislativy nutné až v případě překročení varovných prahových hodnot. 

Je však možné, aby i přes absenci výslovné povinnosti pro vydávání akčních plánů byly tyto 

vydávány dobrovolně201,202. 

3.1.1.3 Programy zlepšování kvality ovzduší 

Pro programy zlepšování kvality ovzduší jako koncepční nástroje ochrany ovzduší je stejně 

jako pro akční plány nejdůležitějším právním dokumentem na evropské úrovni směrnice o kvalitě 

vnějšího ovzduší, přičemž na národní úrovni je opět nejzásadnějším právním předpisem v této 

oblasti zákona o ochraně ovzduší. Tato směrnice požaduje rozdělení území členských států 

Evropské unie na zóny a aglomerace, které podléhají sledování kvality ovzduší, přičemž kritériem 

měření kvality ovzduší na daném území jsou imisní limity pro jednotlivé znečišťující látky 

v hodinových, denních a ročních průměrech. Tyto imisní limity byly v České republice 

transponován v Příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, přičemž samotné programy zlepšování 

kvality ovzduší upravuje zákon o ochraně ovzduší ve svém § 9.  

Pokud jsou stanovené limity na daném území překračovány, mají členské státy za 

povinnost zajistit pro takové území vypracování plánů kvality ovzduší, které byly do českého 

právního řádu transponovány pod názvem „programy zlepšování kvality ovzduší“, za účelem 

dosažení mezních nebo cílových hodnot stanovených v přílohách výše uvedené směrnice. Za tímto 

účelem pak musí být stanovena náležitá opatření, nejčastěji střednědobá či dlouhodobá, aby 

období, kdy jsou překračovány mezní hodnoty, bylo co nejkratší.203 

Obce a kraje mají povinnost provádět opatření uložená jim v programu zlepšování kvality 

ovzduší v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely 

mají obce a kraje zpracovat časový plán provádění opatření jim uložených programem zlepšování 

kvality ovzduší204. 

 
201 Viz například Akční plán zlepšování kvality ovzduší 2017 města Brna. Dne 20. 4. 2021 dostupné z: 

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/APZKO/APZKO_2017_RM

B.pdf. 
202 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 51. 
203 Tamtéž. Str. 50. 
204 Přičemž tyto časové plány by se daly považovat za akční plány provádějící program zlepšování kvality ovzduší. 

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/APZKO/APZKO_2017_RMB.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/APZKO/APZKO_2017_RMB.pdf
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Zákonné požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou k nalezení 

v Příloze č. 5 k zákonu na ochranu ovzduší, přičemž zde je relevantní zejména požadavek na 

„seznam a popis nově navrhovaných opatření, zejména emisní stropy a lhůty k jejich dosažení pro 

vymezená území kraje; v rámci těchto vymezených území se emisní stropy stanoví pro vybranou 

skupinu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a pro silniční dopravu.“. 

Silniční dopravu, která je mimo jiné jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší v České 

republice, a otázky s ní související, je tedy nutné zahrnout jak do analytických informací o původu 

znečištění, tak do opatření ke zlepšování kvality ovzduší.205 

3.1.2 Plošné nástroje  

Je všeobecně známo, že doprava značně přispívá ke zhoršování stavu ovzduší a životního 

prostředí obecně, v určitých situacích či na určitých územích však její vliv může být významnější 

než jinde. Mimo obecné koncepční a administrativně-právní nástroje ochrany, které jsou rozebrány 

výše, proto existují též nástroje zvláštní, zaměřené pouze na tyto situace či území, kde doprava 

sehrává z hlediska kvality ovzduší zvláštní roli. Nejvýznamnějšími z nich jsou nízkoemisní zóny, 

přičemž dalšími mohou být například regulační řády, již výše rozebírané programy zlepšování 

kvality ovzduší206 nebo plošné zákazy vjezdu na určitá místa či území, jako jsou lesy nebo 

lázeňská místa207. Plošné nástroje ochrany přitom neslouží jen k ochraně ovzduší, ale slouží též 

jako komplexní nástroje ochrany životního prostředí.  

Na unijní úrovni je oblast plošné ochrany ovzduší upravována zejména skrze směrnici o 

kvalitě vnějšího ovzduší, na úrovni vnitrostátní pak zákonem o ochraně ovzduší. 

3.1.2.1 Nízkoemisní zóny 

Nízkoemisní zóny neboli zóny s omezením provozu silničních motorových vozidel jsou 

upravovány v § 14 zákona o ochraně ovzduší, kde však nejsou výslovně definovány. Ministerstvo 

 
205 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 53. 
206 U programů zlepšování kvality ovzduší bylo složité rozhodnout o jejich umístění v rámci této práce. Jedná se totiž 

o koncepční nástroje, které řeší ochranu ovzduší na určitém území, a jde tedy zároveň o plošné nástroje ochrany 

ovzduší. Umístěny byly nakonec mezi nástroje koncepční, ale v rámci nástrojů plošných by rozhodně měly být alespoň 

zmíněny. 
207 Zde se oproti opatřením reagujícím na nepříznivý stav ovzduší jedná o opatření v územích, kde je vysoká kvalita 

ovzduší a kde je zájem na jejím zachování. 
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životního prostředí tento pojem vykládá208 jako „nástroj k omezování znečištění ovzduší z dopravy 

ve městech. Podstatou jejich fungování je omezení vjezdu určitých skupin vozidel (na základě 

emisní kategorie, do níž příslušné vozidlo spadá) do města, příp. jeho části.“. Jedná se o nástroj 

ochrany ovzduší, který v českém právním řádu existuje již deset let, zatím však dosud nebyl 

využit.209  

Dle § 14 zákona o ochraně ovzduší nízkoemisní zóny vyhlašuje za účelem omezení 

znečištění ovzduší z dopravy na svém území nebo jeho části rada obce v přenesené působnosti 

opatřením obecné povahy. Proti návrhu opatření obecné povahy, kterým se zavádí nízkoemisní 

zóna, nelze podat námitky, a oznamováno je veřejnou vyhláškou, přičemž účinnost takového 

opatření obecné povahy je možné stanovit nejdříve 12 měsíců ode dne jeho oznámení210. 

Do nízkoemisní zóny pak mohou vjíždět jen silniční motorová vozidla označená emisní 

plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího právního předpisu nebo silniční 

motorová vozidla označená emisní plaketou v jiném státě za podmínek uvedených v § 14 odst. 1 

písm. c) zákona o ochraně ovzduší, nebo silniční motorová vozidla uvedená v Příloze č. 8 k zákonu 

o ochraně ovzduší211. Pokud je tak stanoveno v opatření obecné povahy, mohou do nízkoemisní 

zóny dále vjíždět též silniční motorová vozidla provozovatele, který má na území nízkoemisní 

zóny trvalý nebo přechodný pobyt. V opatření obecné povahy může být též stanoveno, že do 

nízkoemisní zóny mohou vjíždět silniční motorová vozidla na základě individuální výjimky na 

žádost provozovatele vozidla a za prokázání vážného zájmu na udělení výjimky, podmínky jejíhož 

udělení jsou dále specifikována v § 14 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. 

Obsah opatření obecné povahy a podmínky vyhlášení nízkoemisní zóny jsou pak stanoveny 

v § 14 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, kde je mimo jiné stanoveno, že „na průjezdním úseku 

dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo 

 
208 Definice pojmu „nízkoemisní zóny“ obsažená na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Dne 30. 5. 2021 

dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/doprava#nizkoemisni_zony. 
209 Informace dne 30. 5. 2021 dostupná z: https://www.mzp.cz/cz/doprava#nizkoemisni_zony. 
210 Jelikož se jedná o zásah do dopravní infrastruktury obce, musí být poskytnut dostatečný čas pro aklimatizaci občanů 

na zaváděná opatření. 
211 Jde o případy, kdy ochrana životního prostředí musí ustoupit jinému veřejnému zájmu, jako je například ochrana 

života, zdraví či veřejného pořádku. Jako příklady vozidel, které mají ze zákona povolen do nízkoemisní zóny vjezd, 

mohu uvést zvláštní vozidla, vozidla integrovaného záchranného systému, vozidla k řešení mimořádné události nebo 

v souvislosti s řešením krizové situace, vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, vojenská vozidla Armády 

České republiky a NATO, historická vozidla atd. 

https://www.mzp.cz/cz/doprava#nizkoemisni_zony
https://www.mzp.cz/cz/doprava#nizkoemisni_zony
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nízkoemisní zónu nebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo 

silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení.“. Toto omezení 

má zamezit komplikacím v dopravě, ke kterým by mohlo docházet zavedením nízkoemisních zón 

na území s vysokou hustotou dopravy a méně kvalitní silniční sítí, což by pak mohlo vést 

k přetížení menších dopravních komunikací, po kterých by motorová vozidla byla nucena 

nízkoemisní zónu objíždět.212 

Co se emisních plaket týče, tak ty jsou upraveny nařízením vlády č. 280/2020 Sb. o 

stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních 

plaketách (dále nařízení vlády o emisních plaketách), které stanoví způsob zařazení silničních 

motorových vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, pravidla pro označení silničního 

motorového vozidla příslušnou emisní plaketou a bližší podmínky distribuce emisních plaket a 

jejich cenu.  

Dle § 2 odst. 1 nařízení vlády o emisních plaketách se silniční motorová vozidla do emisní 

kategorie 1 až 6 podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu 

Evropské unie213, případně též „datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru 

silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do 

provozu“. Oba výše zmíněné údaje jsou dle § 2 odst. 2 nařízení vlády o emisních plaketách 

prokazovány zápisem v technickém průkazu silničního motorového vozidla. Způsob řazení 

silničních motorových vozidel do emisních kategorií je pak uveden v příloze č. 1 k nařízení vlády 

o emisních plaketách. Emisní plakety se přitom liší barevným provedením podle příslušné emisní 

kategorie a dělí se od kategorie 2 do kategorie E na červené, žluté, zelené, modré, fialové a bílé, 

přičemž vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší žádná plaketa. 

Pozitivum a účinnost nízkoemisních zón jsou viděny zejména v tom, že bez nich chybí 

efektivní nástroje omezení znečištění ovzduší regulací dopravního toku a že majitelé starších 

vozidel jsou existencí nízkoemisních zón motivováni k obměně svých vozidel za novější s lepší 

emisní kategorií či k využívání hromadné dopravy.214 

 
212 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 61. 
213 Kterým je např. již výše zmíněné nařízení č. 715/2007. 
214 Dokument Ministerstva životního prostředí k nízkoemisním zónám. Dne 30. 5. 2021 dostupný z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/$FILE/OOO-FAQ_NEZ-20190708.pdf. Str. 1. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/$FILE/OOO-FAQ_NEZ-20190708.pdf
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3.1.2.2 Regulační řády 

Regulační řády jsou plošnými nástroji ochrany ovzduší, které jsou vydávány pro případ 

smogové situace podle § 10 zákona o ochraně ovzduší, která je definována jako „stav mimořádně 

znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 

nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k 

tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze“. Jedná se tedy o stav mimořádně 

znečištěného ovzduší, jenž vzniká v důsledku kombinace polohy, povětrnostních podmínek a 

existujícího znečištění a který vyžaduje okamžitý zásah, aby se předešlo prodlouženému 

negativnímu působení na životní prostředí a zdraví lidí a jiných zasažených živočichů.  

Jedním z prostředků, kterým obce mohou na svém území řešit smogové situace, jsou právě 

regulační řády. Úprava regulačních řádů je k nalezení zejména v § 10 zákona o ochraně ovzduší, 

který reguluje případy smogových situací. Nejpodrobněji se jimi pak zákon o ochraně ovzduší 

zabývá v § 10 odst. 4, kde je stanoveno, že pokud je to potřeba, vydá obec215 formou nařízení pro 

případ vzniku smogové situace regulační řád, který bude obsahovat opatření na omezení provozu 

silničních motorových vozidel216. Obec přitom regulační řád nevydá, pokud je zřejmé, že omezení 

provozu vozidel v obci nepřispěje ke snížení úrovně znečištění. Nejedná se tedy o nástroj povinný 

ani preventivní, jde spíše o krátkodobý reakční prostředek na situaci zvýšené koncentrace 

škodlivých znečišťujících látek v ovzduší.217  

V rámci regulačního řádu přitom může být omezen jen provoz silničních motorových 

vozidel, nelze jím regulovat například významné stacionární zdroje v dané oblasti. Obsah omezení 

v regulačním řádu, a tudíž i jeho subjekty, jsou přitom v kompetenci obce. 

3.1.2.3 Zákazy vjezdu na určitá místa nebo území 

K ochraně kvality ovzduší před znečišťováním z provozu silničních motorových vozidel 

mohou přispět i omezení možnosti vjíždět do lesů a lázeňských míst.  

Lesy jsou specifické ekosystémy, které člověku slouží z hlediska produkce dřeva a 

životnímu prostředí jako celku prospívají zejména skrze svou nedílnou úlohu na koloběhu vody či 

 
215 Rada obce v rámci přenesené působnosti. 
216 Opatření v regulačním řádu uvedená se přitom uplatní pouze v případě smogové situace.  
217 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 64. 
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vytváření kyslíku a čištění ovzduší od škodlivých látek, a jako takovým jim je poskytována 

ochrana. 

 Ochrana lesů je upravena zejména v lesním zákoně, přičemž konkrétně ochrana před 

mobilními zdroji znečištění je k nalezení v § 20 odst. 1 písm. g) lesního zákona, kde je stanoven 

zákaz ježdění a stání s motorovými vozidly v lesích. Tento zákaz je přitom možné vztáhnout na 

účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, jimž jsou „pozemní 

komunikace, které slouží (…) k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“, které se mohu 

nacházet na území lesa. 

Tento zákaz se přitom dle § 20 odst. 3 lesního zákona nevztahuje na činnosti prováděné při 

hospodaření v lese a podle § 20 odst. 4 lesního zákona může vlastník lesa z tohoto zákazu povolit 

výjimku, přičemž když s tím podle § 20 odst. 7 lesního zákona vlastník lesa bude souhlasit, výše 

zmíněné omezení se nemusí vztahovat ani na právo myslivosti. Omezení ježdění a stání 

s motorovými vozidly v lese se pak podle § 20 odst. 6 lesního zákona dále nevztahuje na 

„zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle 

tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy“. 

Lázeňská místa218 jsou upravena v zákoně č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 

zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) (dále lázeňský zákon či LáZ), avšak přímo 

v tomto právním předpise neexistuje výslovný zákaz vjezdu či stání motorových vozidel v 

lázeňských místech, přestože je čistota ovzduší jedním ze základních předpokladů existence a 

fungování těchto míst.  

Lázeňská místa jsou podle § 28 lázeňského zákona územím obce nebo jeho částí či 

územími více obcí nebo jejich částí, ve kterých se nacházejí přírodní léčebné lázně. Režim ochrany 

lázeňských míst je pak stanoven statutem lázeňského místa, přičemž lázeňská místa i jejich statuty 

 
218 Podle § 2 odst. 4 LáZ jde o „území nebo část území obce nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní léčebné 

lázně, stanovené za lázeňské místo podle tohoto zákona.“, přičemž tento pojem je dále specifikován v § 28 LáZ. 

Přírodní léčebné lázně jsou pak definovány v § 2 odst. 3 LáZ jako „soubor zdravotnických a jiných souvisejících 

zařízení sloužících k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, (dále jen "lázeňská péče") stanovený za přírodní 

léčebné lázně podle tohoto zákona.“, přičemž tento pojem je dále specifikován v § 25 odst. 1 LáZ, kde je psáno, že za 

přírodní léčebné lázně lze stanovit „soubor zdravotnických a jiných zařízení, která mají sloužit k poskytování lázeňské 

péče na území se stavem životního prostředí odpovídajícím požadavkům lázeňské péče, pokud se na tomto území nebo 

v jeho blízkosti nachází přírodní léčivý zdroj nebo toto území má klimatické podmínky příznivé k léčení.“. 
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stanoví vláda svým nařízením na návrh obce či obcí, na jejichž území má být lázeňské místo 

stanoveno. Lázeňský statut pak podle § 28 odst. 3 lázeňského zákona může stanovit „omezení 

související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, činnosti, které se v lázeňském místě omezují 

nebo zakazují, zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.“. Vnitřní území lázeňského místa a jeho 

hranice jsou pak upraveny v § 30 lázeňského zákona, přičemž vymezení vnějšího a vnitřního území 

lázeňského místa je součástí lázeňského statutu. Na dodržování opatření stanovených v lázeňském 

místě lázeňským statutem pak dohlížejí samotné obce skrze lázeňskou komisi. 

Návrh na stanovení lázeňského místa a jeho statutu podává vládě samotná obec, která 

v něm může omezit či zakázat provoz motorových vozidel, čímž může na území lázeňského místa 

efektivně zakázat vjezd motorových vozidel v souladu s účelem lázeňských míst, kterým je 

zejména léčba. Opět se jedná o dlouhodobé preventivní opatření. 

3.1.3 Administrativně-právní nástroje 

V sektoru dopravy je nejvýznamnějším právním předpisem z hlediska kvality ovzduší na 

úrovni Evropské unie nařízení č. 715/2007219. Na úrovni vnitrostátní jsou nejdůležitějšími 

právními předpisy v této oblasti zákon o ochraně ovzduší220, zákon o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích221, a dále též zákon o silničním provozu  a vyhláška č. 

341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích (dále vyhláška o technické způsobilosti a technických 

podmínkách). 

V této části práce se budu zabývat právní úpravou stanovisek a závazných stanovisek 

orgánů ochrany ovzduší při umisťování staveb pozemních komunikací222 a kompenzačními 

opatřeními podle zákona o ochraně ovzduší, dále regulací emisí ze silničních motorových 

vozidel, a nakonec též povinnostmi provozovatelů a výrobců vozidel v rámci ochrany ovzduší. 

 
219 Které upravuje emisní standardy EURO, proces schvalování typu vozidel z hlediska emisí a povinnost technické 

prohlídky, která zahrnuje měření emisí. 
220 Který upravuje stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší při umisťování staveb 

pozemních komunikací a kompenzační opatření. 
221 Který upravuje emisní standardy vozidel a povinnost měření emisí. 
222 Které jsem pro tematickou souvislost umístila zde, nikoliv v části 2.3 této práce, kam by je též bylo možné zařadit. 
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3.1.3.1 Stanoviska a závazná stanoviska orgánů ochrany ovzduší při umisťování staveb 

pozemních komunikací 

Stanoviska a závazná stanoviska orgánů ochrany ovzduší při umisťování staveb pozemních 

komunikací jsou upravena v § 11 a 12 zákona o ochraně ovzduší. Uvádět přitom budu jen 

ustanovení relevantní k problematice pozemních komunikací. 

V § 11 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší jsou stanoveny kompetence Ministerstva 

životního prostředí, které dle písm. a) vydává stanovisko „k politice územního rozvoje, územnímu 

rozvojovému plánu a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich pořizování“, dle písm. b) 

závazné stanovisko „k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o 

předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období 

nejméně 10 let (…) a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, k řízení podle jiného 

právního předpisu223“. V odst. 2 jsou pak stanoveny kompetence krajského úřadu, který dle 

písm. a) vydává stanovisko k „územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho 

pořizování“.224 

V odst. 5 je přitom stanovena povinnost uložit kompenzační opatření v případě vydání 

souhlasného závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, pokud 

by „vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na 

úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok 

uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již 

překročena“. Tato opatření musí zajistit „alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro 

danou znečišťující látku“, přičemž „kompenzační opatření se (…) neukládají u (…) pozemní 

komunikace, jejíž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty 

stanovené prováděcím právním předpisem.“ V odst. 6 jsou pak uvedena specifika posouzení, zda 

dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, přičemž „kompenzační 

opatření musí být prováděna v oblasti podle odstavce 5 přednostně tam, kde budou dosahovány 

nejvyšší hodnoty úrovně znečištění. Pokud není možné splnit tuto podmínku, lze kompenzační 

opatření provést i v jiném území, především tam, kde jsou překračovány imisní limity, avšak vždy 

 
223 Zde např. stavební zákon. 
224 Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad tedy výslovně slouží jako orgány ochrany ovzduší v procesu 

umisťování staveb pozemních komunikací. Jak je uvedeno dále, bez závazného stanoviska ministerstva přitom nelze 

vydat územní rozhodnutí či společné povolení, kterým se stavba pozemní komunikace umisťuje a povoluje. O 

stanoviscích a závazných stanoviscích je přitom blíže pojednáváno v části 2.3 této práce. 
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pouze na území téže zóny nebo aglomerace.“. Dle odst. 7 kompenzační opatření navrhuje žadatel 

o vydání závazného stanoviska, přičemž „jako kompenzační opatření mohou být stanovena (…) 

opatření zajišťující snížení úrovně znečištění“. V praxi se jedná zejména o výsadbu izolační zeleně. 

V § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší je pak uvedeno, že při vydávání stanoviska a 

závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad „z programů 

zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní 

limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají 

stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží“. 

Dle odst. 3 pak „závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) (…) obsahuje podmínky (…) 

umístění stavby pozemní komunikace. V případě uložení (…) jiných kompenzačních opatření 

zajišťujících snížení úrovně znečištění obsahuje závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) (…) 

také příslušná kompenzační opatření“. V odst. 6 je přitom stanoveno, že „bez závazného 

stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) (…) nelze vydat územní rozhodnutí, společné povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje“. 

3.1.3.2 Regulace emisí ze silničních motorových vozidel 

Pro tuto oblast ochrany ovzduší je klíčová právní úprava obsažená v nařízení č. 715/2007, 

které stanovuje technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a náhradních dílů 

z hlediska emisí. 

V čl. 4 a 5 tohoto nařízení jsou stanoveny povinnosti výrobců, o kterých budu pojednávat 

v části 3.1.3.3 této práce. 

V čl. 10 je pak v rámci povinností členských států upravováno schvalování typu vozidla. 

Je zde uveden výčet případů u vyjmenovaných druhů vozidel, kdy vnitrostátní orgány nesmí 

odmítnout udělení unijního nebo vnitrostátního schválení typu, kdy vnitrostátní orgány odmítnou 

udělení unijního nebo vnitrostátního schválení typu a kdy vnitrostátní orgány zakážou registraci, 

prodej a uvedení do provozu uvedených vozidel, z důvodů souvisejících s emisemi nebo spotřebou 

paliva. V čl. 11 je pak regulováno schvalování typu náhradních dílů. Mezní hodnoty emisí jsou 

přitom uvedeny v tabulkách 1 a 2 přílohy I. 

V rámci tohoto nařízení jsou též v čl. 12 upraveny finanční pobídky, kdy „členské státy 

mohou stanovit finanční pobídky vztahující se na vozidla v sériové výrobě, která splňují podmínky 
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tohoto nařízení a jejich prováděcích opatření“, přičemž tyto finanční pobídky jsou vztaženy ke 

splnění mezních hodnot emisí uvedených v příloze I. Členské státy dále „mohou poskytnout 

finanční pobídky pro dodatečné vybavování již užívaných vozidel a pro sešrotování vozidel, která 

tyto podmínky nesplňují“. Výše uvedené finanční pobídky přitom nesmějí převyšovat dodatečné 

náklady na technická zařízení potřebná ke splnění mezních hodnot emisí uvedených v příloze I, 

včetně nákladů na jejich instalaci do vozidla. O zavedení nebo změně finančních pobídek je nutno 

informovat Komisi. 

V rámci čl. 13 jsou pak upraveny sankce, přičemž „členské státy přijmou předpisy, které 

stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení ze strany výrobců, a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy informují o těchto předpisech Komisi (…) a neprodleně jí oznamují všechny následné 

změny těchto ustanovení“. Mezi porušení podmínek, které podléhají sankci, přitom patří 

nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení, 

padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo shodnosti v provozu, neposkytnutí údajů 

nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu, nebo 

používání odpojovacích zařízení. 

V příloze I jsou pak pro různé kategorie vozidel uváděny mezní hodnoty emisí 

znečišťujících látek Euro 5 a Euro 6, dále též tabulky pro mezní hodnotu emisí pro zkoušky emisí 

způsobených vypařováním a mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků v emisích z 

výfuku po zkoušce se startem za studena. 

Je nutno uvést, že nařízení č. 715/2007 je přímo závazné, a silniční motorová vozidla nově 

uváděná na trh Evropské Unie tedy musí splňovat jím stanovené emisní standardy. Ty jsou však 

určeny specificky pro vozidla nová, pro starší vozidla přitom platí méně přísné (starší) standardy. 

Dodržování stanovených emisních standardů je pak kontrolováno v rámci pravidelné technické 

prohlídky, jejíž úpravou se zabývám níže. 

V rámci českého práva je v rámci regulace emisí nutno zmínit též zákon o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, který upravuje technické prohlídky vozidel, 

během nichž dochází k měření emisí. 
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Technická prohlídka silničních vozidel je upravena v rámci § 47 zákona o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a rozumí se jí „kontrola technického stavu a 

fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků 

a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla“. V odst. 2 jsou pak 

uvedeny jednotlivé druhy technických prohlídek.  

Dle odst. 5 je možné měření emisí v rámci technické prohlídky provést „ve stanici měření 

emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. O provedení 

měření emisí vystaví stanice měření emisí protokol, který předá fyzické osobě, která vozidlo do 

stanice měření emisí přistavila“. Kontrolní technik stanice technické kontroly pak zahrne výsledky 

provedeného měření emisí do protokolu o technické prohlídce. 

Dle § 48 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pak stanice 

technické kontroly při technické prohlídce225 zjišťuje „zda technický stav a činnost silničního 

vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků je bez závad nebo má 

závady, porovnáním skutečného technického stavu silničního vozidla s podmínkami stanovenými 

pro technický stav vozidla tímto zákonem“. Nesmí přitom kontrolované silniční vozidlo opravovat 

či seřizovat. Pro měření emisí ve stanici měření emisí se přitom výše uvedené užije obdobně. V § 

64 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsou přitom stanoveny 

povinnosti provozovatele stanice měření emisí. 

3.1.3.3 Povinnosti provozovatelů a výrobců vozidel 

Co se povinností provozovatele vozidla týče, jsou upraveny zejména ve výše zmíněném 

zákoně o silničním provozu a v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, přičemž v § 4 zákona o silničním provozu je jako povinnost účastníka provozu na 

pozemních komunikacích výslovně stanovena povinnost nepoškozovat životní prostředí a v § 10 

odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu je uvedeno, že „Provozovatel vozidla nesmí přikázat 

ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje 

podmínky stanovené zvláštním právním předpisem“. Zvláštním předpisem, na který je zde 

odkazováno, je výše zmíněný zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

který pak v § 36 odst. 1 stanovuje, že „Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové 

 
225 S výjimkou samostatně prováděné evidenční kontroly. 
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silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto 

zákona.“. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pak v § 37 uvádí 

definici technicky nezpůsobilého silničního vozidla k provozu, skrze který pak za pomoci 

logického výkladového argumentu a contario můžeme dovodit podmínky, za kterých silniční 

vozidlo splňuje technické podmínky provozu, tedy vozidlo, které nemá technické závady, skrze 

které by bezprostředně ohrožovalo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nepoškozuje 

životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem226, provozovatel vozidla je 

schopný prokázat technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle 

zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na vozidle nebyly 

provedeny neschválené změny nebo zásahy do identifikátorů vozidla. 

Lze tedy shrnout, že zdržení se poškozování životního prostředí nad míru stanovenou 

zákonem či prováděcím právním předpisem je jedním z klíčových podmínek pro technickou 

způsobilost vozidla, přičemž kdo výše uvedené podmínky technické způsobilosti vozidla poruší, 

dopustí se přestupku227, jehož přesná klasifikace a obsah pak budou záviset na tom, zdali se ho 

dopustil provozovatel vozidla228 či jiná osoba a jestli se jedná o fyzickou, právnickou či podnikající 

osobu. 

Povinnosti výrobců vozidel jsou na úrovni Evropské unie upraveny v nařízení č. 

715/2007. Dle čl. 4 tohoto nařízení „výrobci prokáží, že všechna nová vozidla, která jsou 

prodávána, registrována nebo uváděná do provozu ve Společenství jsou typově schválena v 

souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními. Výrobci také prokáží, že všechna nová 

náhradní zařízení regulaci znečišťujících látek, u nichž je požadováno schválení typu, která jsou 

prodávána nebo uváděná do provozu ve Společenství, jsou typově schválena v souladu s tímto 

nařízením a jeho prováděcími opatřeními“. Jedná se tedy o povinnost výrobců prokázat typové 

schválení nových vozidel a nových náhradních zařízení na regulaci znečišťujících látek. Tato 

povinnost přitom zahrnuje splnění mezních hodnot emisí stanovených v příloze I a prováděcích 

opatření v článku 5.  

 
226 Podle § 91 odst. 2 ZPPVPK by Ministerstvo životního prostředí k provedení tohoto ustanovení mělo vydat 

vyhlášku, ta ale nebyla nikdy vydána a tato oblast se dnes z větší části řídí přímo aplikovatelným unijním právem. 
227 Viz § 125c až § 125j ZSP. 
228 Jak už bylo zmíněno výše, povinnosti provozovatele vozidla jsou vyjmenovány negativně v § 10 ZSP jako činnosti, 

kterých se provozovatel vozidla nesmí dopustit, přičemž jednou z nich je, že provozovatel nesmí přikázat nebo dovolit, 

aby bylo k provozu na pozemní komunikaci užito technicky nezpůsobilé vozidlo. 
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Výrobce musí též zajistit splnění postupů schvalování typu pro ověření shodnosti výroby, 

životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek a shodnosti v provozu. Přijatá technická opatření 

přitom musí zajišťovat to, že „emise z výfuku a emise způsobené vypařováním budou v souladu s 

tímto nařízením účinně omezeny po celou běžnou životnost vozidla za běžných podmínek 

používání“. Opatření pro shodnost v provozu se za tímto účelem kontrolují po 5 letech nebo po 

100 000 km, podle toho, co nastane dříve, a ověřuje se zejména u emisí z výfuku zkoušených podle 

emisních limitů uvedených v příloze I. Zkoušky životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek 

prováděné v rámci schvalování typu přitom platí po dobu najetí 160 000 km. Výrobci pak uvedou 

hodnoty emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva v dokumentu předaném kupujícímu vozidla při 

jeho koupi. 

Dle čl. 5 musí výrobce vybavit vozidla tak, aby „konstrukční části, které by mohly mít vliv 

na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití 

vyhovovalo tomuto nařízení a jeho prováděcím opatřením“, přičemž se až na výjimky zakazuje 

použití odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí. Dále jsou zde uvedeny 

zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu vozidla, přičemž tyto požadavky se 

vztahují na vozidla nezávisle na druhu paliva, kterým jsou poháněna. 

Povinnosti výrobců vozidel podle českého práva pak spočívají zejména v nutnosti 

schválení typu vozidla, které má být na území České republiky prodáváno, Ministerstvem dopravy. 

Tato povinnost je obecně zakotvena v § 15 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích takto: „Silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické 

celky nebo nedokončená silniční vozidla lze uvádět na trh pouze, pokud je schválena jejich 

technická způsobilost.“, přičemž v § 16 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích je stanoveno, že na žádost výrobce schvaluje výše uvedené záležitosti ministerstvo, 

v tomto případě tedy Ministerstvo dopravy, které technickou způsobilost schválí, pokud jsou 

splněny podmínky podle § 16 odst. 4 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, tedy že typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného 

technického celku odpovídá technické dokumentaci a splňuje harmonizované technické 

požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního 

prostředí, a pokud je výrobce schopný zajistit shodu výroby se schváleným typem. Vozidlo tedy 

musí splňovat technické parametry, které v souvislosti s ním výrobce uvádí. Kdo výše uvedenou 
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povinnost poruší, dopustí se deliktu podle § 83a zákona o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, konkrétně podle odst. 1 písm. k), tedy „Právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 uvede na trh silniční 

vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo 

nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena.“, přičemž v odst. 11 

výše zmíněného ustanovení je uvedena zvláštní peněžité sankce pro osobu, která se výše 

zmíněného přestupku dopustí hromadným uváděním na trh, ve výši až 50 000 000 Kč229. 

3.2  Ochrana před hlukem 

3.2.1 Ochrana před hlukem v předpisech veřejného práva 

3.2.1.1 Hlukové limity 

 Postupem let stále stoupá počet vozidel na silnicích, což přináší vyšší hlukovou zátěž pro 

oblasti s hustší sítí pozemních komunikací nebo oblasti nacházející se v blízkosti větších 

pozemních komunikací. Tato skutečnost však se však neodráží v úpravě hlukových limitů, které 

se pro vozidla a jejich součásti v průběhu času nijak zásadně nemění.230  

 Pojem hluku je definován v § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

(dále zákon o ochraně veřejného zdraví či ZOVZ). Jde o „zvuk, který může být škodlivý pro 

zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis231“, přičemž dále jsou 

v zákoně taxativně vyčteny případy, kdy se o hluk nejedná. Hluk pocházející z vozidel se přitom 

skládá z několika složek, konkrétně z hluku aerodynamického, který je přímo úměrný rychlosti 

vozidla, hluku z pneumatik vznikajícího pohybem vozidla po vozovce a hluku vycházejícího 

z motoru vozidla.232  

 V rámci evropské unijní legislativy jsou technické požadavky na limitaci hluku 

pocházejícího z vozidel určeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 

16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení 

 
229 Běžná výše sankce za porušení výše zmíněné povinnosti je přitom podle § 83a odst. 10 ZPPVPK až 10 000 000 

Kč. 
230 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 29. 
231 Zde se jedná o nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
232 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 30. 
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hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS Text s významem pro 

EHP (dále nařízení č. 540/2014)233, které definuje hlukové limity pro nová vozidla a způsob 

měření hluku z motoru vozidla, které jsou součástí typového schvalování nových vozidel. 

V českém právu je ochrana před hlukem upravena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, konkrétně 

v jeho § 30 až § 34, a dále v prováděcím nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále nařízení o hluku a vibracích).  

 Podle § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou „osoba, která používá, 

popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, 

správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace, provozovatel, popřípadě vlastník dráhy, osoba, 

která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k 

pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších 

objektů, jejichž provozem vzniká hluk“ povinni technickými, organizačními dalšími opatřeními 

zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím právním předpisem234 

pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory 

staveb, a zabránit nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru 

stavby.  

Chráněným venkovním prostorem se přitom dle § 30 odst. 3 zákona o ochraně veřejného 

zdraví rozumí „nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci235, lázeňské léčebně 

rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť“, 

chráněným venkovním prostorem staveb se pak rozumí „prostor do vzdálenosti 2 m před částí 

jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního 

prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, 

staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb“ a chráněným vnitřním 

prostorem staveb se rozumí „pobytové místnosti ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a 

vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve 

 
233 Dne 30. 5. 2021 dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1622367078335&uri=CELEX%3A32014R0540. Konsolidované znění dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0540-20190527&qid=1622367078335.   
234 Zde se jedná o výše zmíněné nařízení o hluku a vibracích. 
235 Dle § 30 odst. 3 ZOVZ „rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, 

nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo 

podnájmem bytu v nich“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1622367078335&uri=CELEX%3A32014R0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1622367078335&uri=CELEX%3A32014R0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0540-20190527&qid=1622367078335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0540-20190527&qid=1622367078335
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všech stavbách“. Definici toho, co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání 

hluku, má stanovit prováděcí právní předpis, přičemž nařízení o hluku a vibracích ve svém § 2 

písm. s) tento pojem definuje jako „prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující 

přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný 

prostor nelze přímo větrat jinak“. 

 Nařízení o hluku a vibracích upravuje hygienické limity hluku v denní a noční době a 

způsob jejich měření a hodnocení236. Základní hygienické limity hluku v chráněných venkovních 

prostorech staveb jsou přitom stanoveny na 50 dB v denní době a 40 dB v noční době. Všeobecně 

se jedná o hladinu hluku, která by neměla u průměrného jedince při dlouhodobém vystavení jejímu 

působení způsobovat negativní zdravotní následky. V příloze č. 3 jsou však uvedeny korekce237, 

které umožňují stanovené limity hluku dále navyšovat. V případě hluku z dopravy na 

vyjmenovaných pozemních komunikacích se jedná korekci + 10 dB v denní i noční době. Pokud 

jde o starou hlukovou zátěž238, jedná se o korekci + 20 dB pro denní i noční dobu. Takto navýšené 

hodnoty hluku přitom již mohou negativně působit na lidské zdraví.239  

 Stanovené limity je dále možné navyšovat na základě institutu nejistoty měření 

zakotveného v § 20 odst. 4 nařízení o hluku a vibracích, přičemž hladina hluku nepřekračuje 

hygienický limit, jestliže limit splňuje po odečtení nejistoty měření. Tím se možná hladina hluku 

fakticky navyšuje o hodnotu nejistoty měření, která se od výsledné hladiny hluku odečítá. Výše 

nejistoty měření ani způsob jejího výpočtu přitom nejsou v zákoně o ochraně veřejného zdraví ani 

v nařízení o hluku a vibracích uvedeny.   

 Dále je možné limity hluku navýšit podle § 31 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, 

kde je dáno, že pokud nelze ze závažných důvodů hygienické limity hluku dodržet, může osoba 

 
236 V § 11 nařízení o hluku a vibracích jsou stanoveny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech 

staveb a v § 12 nařízení o hluku a vibracích jsou stanoveny hygienické limity hluku v chráněných venkovních 

prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru. 
237 V příloze č. 2 ZOVZ jsou uvedeny korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru 

staveb, v příloze č. 3 ZOVZ jsou pak v rámci stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních 

prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru uvedeny korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v 

chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru a korekce pro stanovení hygienických 

limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti. Je nutno zmínit, že v rámci výše 

uvedených korekcí jsou uváděny korekce specificky pro určité druhy pozemních komunikací.  
238 Hluk z dopravy prokazatelně vzniklý před 1. 1. 2001. 
239 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 221-222. 
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zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby 

orgánem ochrany veřejného zdraví240. Toto povolení (nazýváno též hluková výjimka) je časově 

omezené a je možné jej vydat, pokud osoba prokáže, že hluk a vibrace budou omezeny na rozumně 

dosažitelnou míru, kterou je poměr mezi náklady na protihluková a protivibrační opatření a jejich 

podíl na snížení hlukové a vibrační zátěže fyzických osob. Pro hlukové výjimky přitom nejsou 

stanoveny maximální hodnoty hluku, které již nelze překročit, nebo maximální hodnoty hluku, o 

něž lze překročení hygienických limitů hlukovou výjimkou povolit, či počet těchto časově 

omezených hlukových povolení, které je možné provozovateli zdroje hluku udělit. 

 Hygienické limity hluku tedy mohou být oproti stanoveným hladinám hluku, které by 

neměly při dlouhodobém působení na člověka působit škodlivě, značně navyšovány, obzvláště 

v případě pozemních komunikací241. Tímto způsobem je na základě zákona připouštěna existence 

území s trvale vysokou hladinou hluku, což není žádoucí. Zákon o ochraně veřejného zdraví tak 

v tomto ohledu neodpovídá účelu, pro který byl přijat a který má splňovat, tedy mimo jiné chránit 

veřejné zdraví před hlukem.242 

 Problém je však nejen v negativním působení vysoké hladiny hluku na lidské zdraví, ale 

též v nemožnosti plnohodnotného užívání pozemků poblíž oblastí, kde je povolena vysoká hladina 

hluku. Těmito aspekty se několikrát zabýval Evropský soud pro lidská práva243, který určil, že se 

jedná o porušení práva na respektování soukromého a rodinného života dle čl. 8 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Skupina senátorů též podala k Ústavnímu soudu244 návrh na 

zrušení předmětných ustanovení výše zmíněného nařízení, návrh byl však zamítnut jako 

nedůvodný.245  

3.2.1.2 Možnosti obrany proti překračování hlukových limitů, resp. hlukovým výjimkám 

Hluk z dopravy negativně působí nejen na zdraví lidí, ale též na život volně žijících 

živočichů, přičemž nevládním ekologickým organizacím, jejichž předmětem činnosti je ochrana 

 
240 Zde půjde o krajskou hygienickou stanici podle § 82 odst. 2 písm. a) ZOVZ. 
241 Či leteckého provozu. 
242 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 223. 
243 Např. Deés proti Maďarsku. Dne 30. 5. 2021 dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf, Str. 19-20.  
244 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18. 
245 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 223-224. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf
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životního prostředí, zákon EIA sice umožňuje za stanovených podmínek účastnit se územního či 

stavebního řízení, ale nemají žádnou možnost, jak ovlivnit provoz jako takový. 

 Co se soukromoprávních možností ochrany proti tomuto nežádoucímu stavu týče, není jich 

mnoho. Nejúčinnějším prostředkem ochrany byla vedle soukromoprávní sousedské žaloby též 

prevenční žaloba, žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu škody. Avšak dnes již díky 

změně ve směřování judikatury v této oblasti prakticky nelze dříve hojně užívanou sousedskou 

žalobu využít.246 

 Aktivní legitimaci k podání sousedské žaloby má totiž vlastník pozemku obtěžovaného 

imisemi a pasivní legitimaci má vlastník pozemku, který tyto imise působí247. Podle § 9 zákona o 

pozemních komunikacích je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy stát, silnic II. a III. třídy kraj a 

místních komunikací obec, avšak rozhodování o úpravě dopravního značení nebo uzavření 

provozu na komunikaci podle § 40 zákona o pozemních komunikacích vykonávají příslušné 

správní úřady, tedy obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a 

Ministerstvo dopravy.  

 Vlastníci pozemních komunikací proto nemůžou nijak regulovat míru provozu na pozemní 

komunikaci a jsou povinni strpět jejich obecné užívání bez možnosti v tomto směru omezit 

negativní vlivy jejich provozu248. Přestože je vlastník pozemní komunikace pasivně legitimován 

k sousedské žalobě, není možné mu z výše uvedených důvodů uložit povinnost zasahovat do 

provozu na pozemní komunikaci a zdržet se hlukových imisí z něj pocházejících. Sousedskou 

žalobu tedy v tomto případě již nadále není možné užít, nebo jen velmi omezeně, a to díky 

navazující judikatuře Nejvyššího soudu249 (dále Nejvyšší soud či NS), kde Nejvyšší soud určil, že 

vlastník pozemní komunikace sice nemůže zasahovat do jejího provozu, ale odpovídá za její 

 
246 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 225-226. 
247 Dle § 1013 občanského zákoníku platí, že „vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, 

pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se 

přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, 

ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod“ a „jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který 

byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž 

se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl 

úředně schválen“. Hluk je přitom jedním z výše uvedených druhů imisí. 
248 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 451/11. 
249 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3277/2014. 
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technický stav, a tedy za imise vzniklé na základě tohoto stavu, ohledně kterých je nadále možná 

obrana skrze sousedskou žalobu. V případě hlukových imisí z provozu pozemní komunikace pak 

nelze využít ani žalobu na náhradu újmy v penězích podle § 1013 odst. 2 občanského zákoníku, 

protože Nejvyšší soud v témž rozsudku určil, že v případě provozu na pozemní komunikaci se 

nejedná o provoz závodu nebo jiného podobného zařízení, a tudíž nejsou splněny podmínky dané 

výše zmíněným ustanovením občanského zákoníku.250 

 Posledním možným způsobem obrany proti hlukovým imisím z pozemních komunikací je 

tedy možnost domoci se náhrady nemajetkové újmy na základě zásahu do osobnostních práv nebo 

náhrady škody v případě škod na nemovitosti vzniklých v důsledku imisí z provozu na pozemní 

komunikaci. Tyto prostředky jsou však v praxi využívány jen okrajově.251 

 Státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví před hlukem mají na starosti podle § 78 

zákona o veřejném zdraví Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo 

obrany a Ministerstvo vnitra (tyto čtyři správní úřady tvoří soustavu orgánů ochrany veřejného 

zdraví), Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a 

krajské úřady, přičemž největší úlohu mají především místně příslušné krajské hygienické stanice. 

 Krajská hygienická stanice může podle § 84 odst. 1 písm. l) a m) zákona o veřejném zdraví 

v rámci výkonu státního dozoru pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, pokud je to 

nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to až do doby odstranění závady, nebo odstranit povolení 

hlukové výjimky podle § 31 odst. 1 zákona o veřejném zdraví, pokud osoba nesplňuje podmínky, 

za kterých bylo povolení vydáno, nebo pokud je ohroženo veřejné zdraví.  

 Jednotlivci, kteří jsou obtěžováni hlukem z dopravy, mohou od krajské hygienické stanice 

vyžádat informace o provádění měření hluku v rámci určitého zdroje hluku, případně k takovému 

měření dát podnět. To je však vše, čeho se jednotlivec může v rámci zákona o veřejném zdraví 

domoci. Neexistuje totiž žádný prostředek, kterým by se jednotlivec v rámci veřejného práva mohl 

přímo domoci nápravy vůči vlastníkovi pozemní komunikace, pokud provoz na ní překračuje 

 
250 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 228. 
251 Tamtéž. Str. 228-229. 
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hygienické hlukové limity. Může pouze dát podnět krajské hygienické stanici, která pak jedná 

samostatně z moci úřední.252  

 Krajské hygienické stanice často měření provedou a zjistí nedostatky, ale vlastník pozemní 

komunikace ve většině případů následně požádá o hlukovou výjimku, kterou krajská hygienické 

stanice většinou udělí. Účastníkem řízení o vydání hlukové výjimky je přitom podle § 94 odst. 2 

zákona o veřejném zdraví jen žadatel. Osoby zasažené hlukem z pozemních komunikací tak 

nemají možnost, jak se tohoto řízení účastnit, ani jej jinak přímo ovlivnit.253,254  

  V tomto směru je zajímavý rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2018, č. j. 29 

A 85/2016-171255, kde se Krajský soud v Brně zabýval obtěžováním hlukem z provozu na silnici 

II. třídy. Krajský soud zde přiznal aktivní legitimaci osobě obtěžované nadlimitním hlukem z 

dopravy k podání žaloby proti hlukové výjimce. Určil totiž, že dotčená osoba sice nemůže být 

účastníkem správního řízení o vydání hlukové výjimky, a tudíž proti rozhodnutí o udělení hlukové 

výjimky nemůže ani podat odvolání, to ale nebrání tomu, aby proti rozhodnutí o udělení hlukové 

výjimky podala správní žalobu, protože je osobou zkrácenou na svých právech správním 

rozhodnutím podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního. Je tedy možné, aby se osoby dotčené 

nadměrným hlukem bránily hlukovým výjimkám pomocí správní žaloby.  

 Krajský soud v Brně přitom současnou úpravu hygienických hlukových limitů v zákoně o 

veřejném zdraví neoznačil přímo za protiústavní, ale určil, že by se měla interpretovat a aplikovat 

v souladu se smyslem a účelem právní úpravy ochrany proti hluku, která rozhodně nemá sloužit 

k účelům, ke kterým je v současnosti užívána a zneužívána, tedy k legalizaci nezákonného stavu. 

Institut hlukových výjimek má sloužit k postupnému směřování ke stavu, kdy budou dodržovány 

hygienické limity hluku, a krajské hygienické stanice by jako orgány ochrany veřejného zdraví 

neměly zneužívání právní úpravy ochrany proti hluku takto podporovat. Dále též konstatoval, že 

samotný fakt, že se jedná o významnou pozemní komunikaci, automaticky neznamená požadovaný 

 
252 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 229. 
253 Za vyloučení dotčené veřejnosti z rozhodování v této oblasti přitom byla Česká republika kritizována za nedodržení 

příslušných ustanovení Aarhuské Úmluvy. 
254 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 230. 
255 Tento rozsudek navíc v roce 2019 obstál proti kasační stížnosti, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího 

správního soudu ze dne 2. 5. 2019, č. j. 7 As 308/2018 – 31, jeho relevance v této oblasti tedy zůstává nesporná. 
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vážný důvod k udělení hlukové výjimky podle § 31 odst. 1 zákona o veřejném zdraví, a že ty by 

měly být udělovány až na základě zjištěného skutkového stavu.256  

3.2.2 Technická řešení  

 Ze sledovaného chování a migrací zvěře u mostních objektů nad dálnicemi a rychlostními 

silnicemi vyplývá, že jedním z významných faktorů, který rozhoduje o tom, zda se živočichové 

rozhodnou mostní objekt využít, je hluk, kterému jsou vystaveni v nejbližším okolí pozemní 

komunikace a mostního objektu.257  

 Volně žijící živočichy lze pak z tohoto ohledu rozdělit do dvou skupin. První jsou ti jedinci, 

kteří žijí či se běžně vyskytují v okolí pozemních komunikací a jsou tudíž schopní si na hluk, který 

produkuje, navyknout. Do druhé patří živočichové, kteří se v blízkosti pozemních komunikací 

běžně nevyskytují a sledují například některou ze svých migračních tras, jež hluk z pozemní 

komunikace budou vnímat jako silný rušivý činitel odrazující je od toho, aby mostní objekt použili. 

Z tohoto důvodu jsou v blízkosti mostních objektů velkého migračního významu stavěny 

protihlukové clony (dále PHC) a u běžných mostních objektů jsou užívány přesypané konstrukce 

u podchodů, které by měly zklidnit hlukovou situaci pod mostem.258  

Stavby PHC jsou součástí projektové dokumentace, kam často bývají zahrnuty 

projektantem na podnět obcí, jejichž území se pozemní komunikace dotýká. Do projektové 

dokumentace se přitom mohou dostat v rámci posuzování EIA, častěji tomu však bývá až v rámci 

územního řízení.259  

 K ochraně veřejného zdraví (a do jisté míry i volně žijících živočichů) před hlukem 

z pozemních komunikací tedy slouží zejména již výše zmíněné protihlukové clony. Potřeba snížení 

hlukové zátěže se přitom stanoví na základě zjištění této zátěže v řešeném území a na základě 

hlukové mapy260, akustické situace a modelových výpočtů se pak navrhne vhodné protihlukové 

 
256 JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Masarykova universita. Brno. 

2019. Str. 232. 
257 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací. Ředitelství silnic a dálnic. Migrační objekty pro zajištění 

průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. TP 180. Liberec. 2006. Str. 65. 
258 Tamtéž. Str. 65. 
259 Zjištěno z konzultace s Ing. Oldřichem Broncem, CSc. ze dne 30. 5. 2021. 
260 Hlukové mapy jsou vypracovávány na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. 

června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, dne 30. 5. dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049&qid=1622397083638. Konsolidovaná verze dostupná z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0049-20200325&qid=1622397083638.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049&qid=1622397083638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049&qid=1622397083638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0049-20200325&qid=1622397083638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0049-20200325&qid=1622397083638
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opatření. Při návrhu PHC se pak počítá i s hlukem odráženým od protilehlých PHC, terénu nebo 

zástavby, aby zvuk procházející skrze clonu byl nevýznamný v porovnání se zvukem šířícím se 

přes její vrchol.  Účinek PHC pak závisí na její efektivní výšce a hloubce posuzovaného místa ve 

zvukovém stínu, dále též na akustických vlastnostech užitých materiálů, na umístění a 

geometrickém tvaru PHC atd.261  

 PHC mohou sloužit též jako nástroje redukce účinků hluku na volně žijící živočichy. Může 

se jednat o případy opatření na migračních objektech, tedy nadchodech či podchodech, nebo 

opatření ve vztahu k biotopům v okolí pozemní komunikace. PHC může přitom volně žijící 

živočichy chránit proti hluku snižováním hlukové zátěže lokality, proti osvětlení pak snižováním 

nočního osvětlení lokality motorovými vozidly. Mohou též zajistit částečnou pachovou izolaci a 

zabránit tak volnému šíření pachových vjemů. Úmrtnosti živočichů na pozemní komunikaci pak 

PHC mohou bránit zamezením vizuálního kontaktu mezi živočichem a vozidlem a zesílením 

bariérového efektu pozemní komunikace, zabraňujíce vstupu volně žijících živočichů na pozemní 

komunikaci. Zvýšení bariérového efektu pozemní komunikace je však v mnoha případech 

nežádoucí. PHC sice mohou snižovat úmrtnost živočichů při srážce s motorovými vozidly, pro 

některé druhy ptáků však mohu být překážkou, která díky zvýšeným počtům kolizí může jejich 

mortalitu naopak zvyšovat. PHC přitom v dané oblasti fungují jako absolutní bariéry a zamezují 

tak jakékoliv migraci přes pozemní komunikaci v oblasti, do které zasahují.262   

 Aby byl zachován kladný efekt PHC na mortalitu volně žijících živočichů na pozemní 

komunikaci a zároveň byl co nejvíce omezen její bariérový efekt, je nutné do plánovací 

dokumentace zahrnout opatření pro minimalizaci mortality ptactva, přičemž v místech zvýšené 

migrace ptáků používat jen neprůhledné či poloprůhledné materiály a při užití průhledných 

materiálů vždy zajistit jejich viditelnost pro ptáky. Dále je nutné v migračních koridorech 

umisťovat typy PHC, které živočichům umožňují bezpečný pohyb a únikové možnosti. Je též 

nutné zajistit, aby PHC co nejvíce kontrastovala s okolím.263  

 Samotné PHC pak mohou mít různou podobu podle zvoleného způsobu řešení. Nejčastěji 

se jedná o zemní valy, protihlukové stěny (dále PHS) samostatně stojící, PHS na mostech a 

 
261 Ministerstvo dopravy. Ředitelství silnic a dálnic. Protihlukové clony pozemních komunikací. TP 104. Listopad 

2016. Str. 11-12. 
262 Tamtéž. Str. 17-18. 
263 Tamtéž. Str. 18. 
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opěrných zdech, PHS kombinované se zelení, PHS jako polovegetační stěny, zemní valy 

kombinované se stěnou, mobilní PHS, drátokamenné konstrukce zpravidla z rubu zasypané 

zeminou, dále též pozemní objekty a protihlukové úpravy na pozemních objektech nebo překrytí. 

V rámci PHC se pak může jednat také o kombinaci výše zmíněných variant.264  

3.3 Řešení umělého osvětlení 

Světelné znečištění není v České republice v současnosti právně ošetřeno. Žádný právní 

předpis nestanoví, který správní orgán hájí veřejný zájem na omezování světelného znečištění, ani 

jaké jsou limitní hodnoty světelného znečištění265,266. Možnými způsoby řešení tohoto problému 

jsou přitom viděny v novelizaci zákona o ochraně ovzduší a úpravě regulace světelného znečištění 

v jeho rámci, ve vydání obecně závazné vyhlášky k dané problematice, úpravě regulace světelného 

znečištění v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví či stavebního zákona267. 

Světelné osvětlení pozemních komunikací u nás tedy není komplexně řešeno, v některých 

právních předpisech však existují střípky právní úpravy, které se tématikou veřejného osvětlení 

zabývají. Např. vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

stanovuje povinnost osvětlovat silnice I. II. a III. třídy a dálnice v zastavěném území obcí268. 

Povinnost osvětlovat se přitom vztahuje k vlastníkovi pozemní komunikace, kde pro dálnice a 

silnice I. třídy je jím stát, pro silnice II. a III. třídy je jím kraj269, pro místní komunikace je jím 

obec a pro účelové komunikace jím je právnická či fyzická osoba. Dále např. podle stavebního 

zákona se stavba veřejného osvětlení pouze umisťuje. Stavbu veřejného osvětlení přitom lze 

realizovat na základě pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Dále je 

stanoveno, že za silniční veřejné osvětlení nese odpovědnost vlastník dané komunikace, protože 

toto osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím dálnice, silnice nebo 

místní komunikace. Uvnitř zastavěných území obcí to však neplatí pro dálnice a silnice I., II. a III. 

 
264 Ministerstvo dopravy. Ředitelství silnic a dálnic. Protihlukové clony pozemních komunikací. TP 104. Listopad 

2016. Str. 18. 
265 Dříve byla tato problematika částečně řešena v rámci zákona o ochraně ovzduší, ze kterého však byly části týkající 

se světelného znečištění postupně vyjímány z důvodu absence věcného a právního vztahu. 
266 Informace pro Vládu ČR o problematice světelného znečištění. Str. 1. Dne 31. 5. 2021 dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/ma_SZ.pdf 
267 Tamtéž. Str. 45-51.  
268 Dodržení norem o osvětlení je však pouze doporučené. 
269 Ten však nemusí být vlastníkem veřejného osvětlení. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/ma_SZ.pdf
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třídy270. Jejich vlastníkem, a tedy tím, kdo by za ně měl nést odpovědnost, je zřejmě obec, zákon 

toto však výslovně neuvádí ani neřeší. 

Umělé osvětlení je v kontextu dopravy zřizováno k tomu, aby usnadnilo orientaci, zvýšilo 

bezpečnosti na pozemních komunikacích a snížilo nehodovost. Někdy však nevhodně provedené 

umělé osvětlení může naopak škodit a bezpečnost v noci snižovat. Jako příklad špatného provedení 

umělého osvětlení je možno uvést např. o ostré přechody mezi světlem a stínem, nevhodně 

umístěné zdroje způsobující oslnění atd. Účelem osvětlení pozemních komunikací je tedy zvýšení 

viditelnosti neosvětlených prvků, snížení nároků na zrak řidičů a přispění k bezpečnějšímu 

provozu. Podíl veřejného osvětlení na bezpečnost na pozemních komunikacích je přitom velmi 

těžké určit vzhledem k mnohým faktorům, které je nutno vzít v potaz při hodnocení jeho 

efektivity271. To jen umocňuje skutečnost, že vzhledem ke zvyšující se úrovni technologií, 

parametrů vozidel a stavu pozemních komunikací začíná podíl umělého osvětlení, které dříve bylo 

nesporně efektivní, na bezpečnosti silničního provozu klesat a náklady na umělé osvětlení často 

nejsou úměrné jeho efektivnosti.272 

Jak už bylo uvedeno výše, tak v České republice neexistuje žádná normativní ani legislativní 

úprava týkající se světlených zdrojů, natož pak zdrojů, jenž přímo nesouvisí s osvětlením pozemní 

komunikace, ale které uživatele této komunikace přesto přímo ovlivňují, tedy osvětlení přilehlých 

prostor a reklamní osvětlení. To je též považováno za problém z hlediska toho, že takové zdroje 

osvětlení mohou značně ovlivňovat řidiče a bezpečnost na pozemních komunikacích.273  

Pro doplnění jsem v současnosti nalezla zmínku o užití PHS jako prostředků ochrany před 

světelným znečištěním z pozemních komunikací v technických předpisech Ministerstva dopravy: 

 Ochranu proti umělému osvětlení z pozemních komunikací poskytují zejména PHS, zde 

užívané jako stěny proti osvětlení, které jsou žádoucí hlavně u nadchodů do šířky 20 m. U 

nadchodů od šířky 50 m pak postačují keřové pásy po obou stranách, nejlépe vysazené na mírných 

 
270 Jedná se o tzv. průjezdní úseky dálnic a silnic dle § 8 ZPK, na které se vztahuje úprava v § 14 ZPK k součástem a 

příslušenství průjezdních úseků dálnic a silnic. 
271 Např. rozdílná intenzita provozu v různých ročních obdobích, různorodá kvalita osvětlení, přítomnost dalšího 

zdroje osvětlení v zorném poli řidiče atd. 
272 Informace pro Vládu ČR o problematice světelného znečištění. Str. 14-15. Dne 31. 5. 2021 dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/ma_SZ.pdf 
273 Tamtéž. Str. 16.  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/ma_SZ.pdf
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vyvýšeninách. Užití PHS je přitom nejvýznamnější v oblastech, kde je světelné znečištění 

způsobeno infrastrukturou.274  

 Aby PHS splňovaly svůj účel ochrany volně žijících živočichů proti umělému osvětlení 

z pozemních komunikací, měly by být vysoké do 2 m, přičemž v případě, kdy postranní stěny 

nadchodu dosahují výšky kolem 2 m, není nutné jej oplotit. Aby byla maximalizována šířka 

nadchodu, stěny se často umisťují na jeho vnější stranu. U nadchodů o šířce do 20 m pak není 

žádoucí, aby postranní stěny byly příliš vysoké, aby bylo zabráněno nežádoucímu tunelovému 

efektu, který odrazuje zvěř od užití nadchodu. Stěny proti osvětlení by přitom měly navazovat na 

další opatření podél pozemní komunikace.275   

 
274 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací. Ředitelství silnic a dálnic. Migrační objekty pro zajištění 

průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. TP 180. Liberec. 2006. Str. 65. 
275 Tamtéž. Str. 65. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo představit základní problematické aspekty staveb pozemních 

komunikací z hlediska jejich negativního vlivu na životní prostředí, popsat a analyzovat právní 

nástroje sloužící k omezování či eliminaci těchto vlivů a zhodnotit jejich účinnost.  

Nejprve bylo nutné vysvětlit některé pojmy, zejména proto, že ne všechny pozemní 

komunikace jsou veřejně prospěšnými stavbami, které spadají pod pojem dopravní infrastruktury 

a liniových staveb podle liniového zákona. Tato úprava je dle mého názoru značně matoucí a 

značně komplikuje to, na jaké druhy liniových staveb se jaká úprava má vztahovat. Liniový zákon 

totiž v mnoha případech obsahuje vlastní úpravu, která je od úpravy obecné značně odlišná. 

V rámci této práce tedy bylo nutné tyto pojmy rozlišit a určit, jaká úprava se bude týkat jakého 

druhu pozemních komunikací. 

Jako úvod do problematiky negativních dopadů výstavby či provozu pozemních 

komunikací jsem pak s pomocí textů spíše biologického a ekologického původu poskytla úvod do 

problematiky ochrany životního prostředí, kde jsem se zaměřila zejména na degradaci a znečištění 

půdy, znečištění ovzduší, světelné znečištění a fragmentaci krajiny. Tato kapitola měla stanovit 

pevný rámec pro další části této práce.  

Všechny uvedené negativní důsledky výstavby či existence pozemních komunikací jsou 

závažné, dle mého názoru je však nejvýznamnější problematika degradace půdy a rostoucí 

tendence zabírat půdu pro výstavbu, přičemž největší škody vznikají zejména na kvalitní 

zemědělské půdě, jejíž zemědělský potenciál je jejím zastavěním často nenávratně ztracen.  

V následující části práce jsem se zabývala právními nástroji omezování negativních 

dopadů umisťování staveb pozemních komunikací. Na úvod jsem představila samotný proces 

umisťování staveb pozemních komunikací od procesu SEA po fázi realizační.  

V tomto ohledu stojí za zmínku nový nástroj územního plánování, jímž je ÚRP, který má 

sloužit jako pojítko mezi PÚR a územně plánovací dokumentací. Vzhledem k tomu, že územně 

plánovací dokumentace nemůže úpravu v PÚR přímo přejímat a na odraz změn PÚR v ZÚR se 

často muselo čekat, je toto zajímavé řešení, které v budoucnu vyjeví, zda bylo tím správným, či 

zda se jedná jen o další komplikaci v již tak nepřehledné právní úpravě. 
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V rámci realizační fáze byla novelizována úprava alternativních způsobů povolovacích 

řízení podle stavebního zákona ve snaze tyto procesy více zpřístupnit pro větší projekty, jakými 

jsou projekty větších pozemních komunikací, v rámci snahy o urychlení výstavby těchto staveb. 

Takový postup mi ze strany zákonodárce přijde správný vzhledem k tomu, že upravil již existující, 

i když nepříliš využívanou, právní úpravu, a zpřístupnil ji širšímu užívání. Opět bude záležet až na 

běhu času, který ukáže, jestli zavedené změny byly dostačující, či jestli bude potřeba tyto procesy 

dále upravit.  

V následující části práce jsem se zabývala ochranou environmentálních veřejných zájmů v 

procesu umisťování staveb pozemních komunikací, přičemž jsem se soustředila na veřejné zájmy 

na ochraně přírody a krajiny, omezování fragmentace krajiny a ochraně půdy, které jsou dle mého 

názoru výstavbou pozemních komunikací nejvíce dotčeny.  

V této části práce přitom kromě zavedení jednotného závazného stanoviska neprobíhaly 

větší změny. Stálo by přitom za úvahu to, jestli úprava v zákoně o ochraně přírody a krajiny již 

nepotřebuje aktualizaci vzhledem k rychlosti, s jakou přichází změny ohledně urychlování 

výstavby liniových staveb.  

Co se jednotného závazného stanoviska týče, tak bych si dovolila uvést, že zákonodárce se 

snaží urychlit proces umisťování staveb na úkor zavedených prostředků ochrany životního 

prostředí. Z důvodové zprávy přitom vyplývala jeho motivace omezit počet správních procesů, 

které jsou pro umístění stavby nutné, a počet odvolání, které množství těchto procesů umožňuje. 

Dle mého názoru způsob, který pro to zvolil, není vhodný. Dotčené orgány a správní úřady obecně 

jsou již nyní značně vytížené a nová úprava jejich situaci v mnoha ohledech více komplikuje. Za 

zmínku zde stojí též zavedení pevných lhůt pro vydávání závazných stanovisek, které opět staví 

dotčené orgány do nezáviděníhodné pozice. Navrch je zde opět úprava rozdělena pro stavby podle 

liniového zákona a na stavby ostatní, což záležitosti ještě více komplikuje.  

Úprava fragmentace krajiny je pak značně nejasná a roztříštěná. Od ÚSES po technická 

řešení, bylo by vhodné tuto úpravu sjednotit a prohloubit. 

Ochrana půdy je pak další problém, který by bylo vhodné vyřešit. Jedná se o úpravu, 

ohledně které panují dva protichůdné názory, přičemž jeden z nich, ten přetrvávající, úpravu 

v zákoně o ochraně ZPF činí prakticky nepoužitelnou pro reálnou ochranu půdy. Bylo by vhodné 
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ujasnit nejasnosti a omezit výjimky, které umožňují legální zábory té nejkvalitnější půdy pro to, 

aby ta byla nenávratně zničena výstavbou. 

Dále jsem se zabývala správními akty dotčených orgánů při umisťování staveb pozemních 

komunikací, na něž jsem skrze výše zmíněné části práce odkazovala u relevantních ustanovení. 

Nejvíce jsem se přitom soustředila na změny provedené novelou liniového zákona, přičemž mimo 

ty, které jsem uvedla již výše, stojí za zmínku nová úprava závazných stanovisek podle stavebního 

zákona, kde jsou nově stanoveny pevné lhůty pro jejich vydání v rámci správního řádu a fikce 

kladného závazného stanoviska v případě jejich včasného nevydání. Zde je úprava opět roztříštěna 

na stavby podle liniového zákona a na stavby ostatní, což mi nepřijde žádoucí vzhledem k již 

stávající složitosti úpravy v liniovém i stavebním zákoně. 

V poslední části práce jsem se zaměřila na vysvětlení prostředků a způsobů ochrany proti 

negativním externalitám vznikajícím provozem na pozemních komunikacích.  

Ochrana ovzduší je tématem řešeným jak na unijní, tak na vnitrostátní úrovni. Jedná se 

však opět o úpravu značně složitou vhledem k množství legislativy, která se jí dotýká. Nutno 

podotknout, že ke zmatení běžného občana by mohlo též přispět to, že existuje hned několik 

zákonů řešících problematiku pozemních komunikací, každý z trochu jiného úhlu, přičemž 

všechny mají velice podobný název.  Úprava ochrany ovzduší a emisních limitů vozidel je ze své 

podstaty komplikovaná, vzhledem k tomu, že musí neustále držet krok se současnou úrovní vědy 

a techniky, což však vede ke značně nepřehledné několika úrovňové právní úpravě. 

Ochrana proti hluku je v rámci českého právního řádu přitom zcela nedostačující. 

Hygienické limity hluku jsou sice stanoveny, ale mohou být legálně navyšovány na úrovně, které 

prokazatelně mohou škodit člověku a živočichům žijícím v okolí pozemních komunikací. Tyto 

výjimky a možnosti navyšování limitů by měly být zrevidovány a novelizovány, aby úprava 

ochrany před hlukem skutečně plnila svůj účel. 

Co se světelného znečištění týče, český právní řád se jím nezabývá, alespoň ne jednotně a 

komplexně. Existují sice roztroušené zmínky řešící tuto problematiku, světelné znečištění by však 

dle mého názoru a též stále sílícího názoru veřejnosti zasloužilo celkovou konsolidaci, posílení a 

obrodu. 
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Jako shrnutí výsledků této práce a výzkumu, který jsem v rámci jejího vypracování 

provedla, bych uvedla, že tendence urychlovat výstavbu dopravní infrastruktury považuji za 

nežádoucí z pohledu ochrany životního prostředí a environmentálních veřejných zájmů, protože 

urychlování výstavby pozemních komunikací poměrně zásadně omezuje možnosti dotčených 

orgánů chránit environmentální veřejné zájmy v tomto procesu, zejména ve vztahu k důležitějším 

stavbám dopravní infrastruktury, a že negativní aspekty existence a provozu těchto staveb by měly 

podléhat stejné nebo alespoň přiměřené úrovni dohledu a pozornosti, jako proces jejich 

umisťování, přičemž tato oblast vzhledem ke stavu právní úpravy, jak jej uvádím výše, značně 

pokulhává. 

Je nutno též podotknout, že z důvodu omezeného rozsahu kvalifikační práce této úrovně 

jsem v diplomové práci nevyčerpala všechna témata, která se dotýkají problematiky vztahu 

pozemních komunikací a ochrany životního prostředí. Z témat, kterými jsem v se v této práci 

nezabývala, nebo jsem je řešila jen okrajově, by za podrobnější rozbor stála zejména úprava 

v tolikrát zmiňovaném liniovém zákoně, která je však natolik komplexní a nedotýká se jen 

samotných pozemních komunikací, že jsem z ní v této práci vybrala jen ty nejrelevantnější části. 

Dále se jedná například o problematiku vyvlastňování pozemků pro výstavbu pozemních 

komunikací upravenou jak v liniovém, tak ve vyvlastňovacím zákoně, která je opět velmi rozsáhlá 

a tématu této práce se dotýká jen okrajově, a proto jsem ji do výkladu nezahrnula.   

Právě v zájmu zachování omezeného rozsahu této práce bylo její téma pozměněno 

z environmentálních aspektů právní úpravy liniových staveb na problematiku pozemních 

komunikací z pohledu práva životního prostředí. Pokud by se tato práce měla věnovat liniovým 

stavbám obecně, její rozsah by se, troufám si říct, zdvojnásobil – až tak komplexní toto téma je a 

s plynoucím časem je relevantní právní úprava stále složitější a fragmentovanější, což dokazuje 

srovnání mezi původním a současným zněním liniového zákona, přičemž k takto rozsáhlým 

změnám došlo v průběhu pouhých několika let. 

Na závěr si dovolím vyjádřit naději, že tato práce čtenáři alespoň zběžně osvětlila stav 

současné právní úpravy pozemních komunikací a jejího vztahu k ochraně životního prostředí a 

upozornila na její nejproblematičtější místa. 

 



107 

 

Seznam použitých zdrojů 

Monografie 

• DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 2. vydání. 

Praha. Wolters Kluwer ČR. 2018.  

• FORMAN, T. T. Richard et. al. Road Ecology, Science and Solutions. Island Press. 2003. 

o Pg. 270-278. Vehicle Disturbance and Traffic Noise.  

• JANČÁŘOVÁ, Ilona. HANÁK, Jakub a kol. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 

Masarykova universita. Brno. 2019. 

• SHERWOOD, Bryan. CUTLER, David. BURTON, John A. Wildlife and Roads, the 

Ecological Impact. Imperial College Press. 2002.  

o Pg. 133-155. OUTEN, A. The ecological effects of road lighting.  

o Pg. 113-132. ASHMORE, M. R. The ecological impact of air pollution from roads. 

o Pg. 169-184. ANDERSON, P. Roads as barriers.  

• STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha. Wolters 

Kluwer ČR, a. s. 2016. 

• TKÁČIKOVÁ, Jana, VOMÁČKA, Vojtěch, ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních 

vztazích: aktuální otázky. 1. vydání. Brno. Masarykova Univerzita. 2020. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 690. 

• VOPRAVIL, Jan, a kol. Udržitelnost hospodaření v krajině CZ.1.07/3.2.09/01.0024. 

Vzdělávací modul. Ochrana životního prostředí v oblasti půdy. ZERA – Zemědělská a 

ekologická regionální agentura, o.s. Náměšť nad Oslavou. 2012. 

• VOMÁČKA, V. KNOTEK, J. KONEČNÁ, M. HANÁK, J. DIENSTBIER, F. 

PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. 

Beck. 2018.  



108 

 

Články 

• DAMOHORSKÝ, Milan. Ochrana půdy v právu. V: České právo životního prostředí. 

Vědecký časopis. č. 4/2016 (42). Česká společnost pro právo životního prostředí. 2016. 

Dne 27. 4. dostupný z:  

https://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_42.pdf  

• FRANKOVÁ, Martina. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? V: 

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 3. 2019. Str. 35-44. Dne 4. 4. 2021 

dostupný z:  

https://karolinum.cz/data/clanek/7063/Iurid_65_3_0035.pdf 

Ostatní zdroje 

• BÍNOVÁ, Ludmila a kol. Metodika vymezování územního systému ekologické stability. 

Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci 

PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2). Ministerstvo životního prostředí. 2017. Dne 

17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/uzemni_system_ekologicke_stability/$FIL

E/OOOPK_Metodika%20vymezovani%20USES_20170330.pdf  

• BUČEK, Antonín. ÚSES a Tvorba přírodní infrastruktury v kulturní krajině. Seminář 

ÚSES zelená páteř krajiny. 2013. Dne 17. 4. 2021 dostupný z:  

http://www.uses.cz/data/sbornik13/Bucek.pdf 

• ČERMÁKOVÁ, E, a kol. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019. Ministerstvo 

životního prostředí. CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Praha. 2021. 

Dne 27. 5. 2021 dostupný z:  

https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zprava_o_ZP_CR_2019_web.pdf  

• Definice pojmu „nízkoemisní zóny“ obsažená na stránkách Ministerstva životního 

prostředí ČR. Dne 30. 5. 2021 dostupný z:  

https://www.mzp.cz/cz/doprava#nizkoemisni_zony   

https://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_42.pdf
https://karolinum.cz/data/clanek/7063/Iurid_65_3_0035.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/uzemni_system_ekologicke_stability/$FILE/OOOPK_Metodika%20vymezovani%20USES_20170330.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/uzemni_system_ekologicke_stability/$FILE/OOOPK_Metodika%20vymezovani%20USES_20170330.pdf
http://www.uses.cz/data/sbornik13/Bucek.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zprava_o_ZP_CR_2019_web.pdf
https://www.mzp.cz/cz/doprava#nizkoemisni_zony


109 

 

• Dokument Ministerstva životního prostředí k nízkoemisním zónám. Dne 30. 5. 2021 

dostupný z:  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/$FILE/OOO-FAQ_NEZ-

20190708.pdf  

• Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 673/0. Novela zákona o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury. Dne 18. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0  

• Informace pro Vládu ČR o problematice světelného znečištění. Dne 31. 5. 2021 dostupné 

z:  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/ma_SZ.pdf  

• Judikatura k akčním plánům na ochranu ovzduší. Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 

7. 2008, C-237/07, ve věci Dieter Janecek v. Freistaat Bayern. Dne 30. 5. 2021 dostupný 

z:  

https://www.ecolex.org/details/court-decision/dieter-janecek-v-freistaat-bayern-

11857a97-9e2e-4057-8e60-3696445f2d88/  

• KOMOŇ, Filip. Výstavba dopravní infrastruktury [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-30]. 

Dne 30. 4. 2021 dostupné z: https://theses.cz/id/t43qlr/. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Jana Dudová, Ph.D. 

• Konzultace s Ing. Oldřichem Broncem, CSc. ze dne 30. 5. 2021 na téma výstavby 

protihlukových clon. 

• Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací. Ředitelství silnic a dálnic. Migrační 

objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. TP 180. 

Liberec. 2006. Dne 25. 4. 2021 dostupný z:  

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_180.pdf  

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/$FILE/OOO-FAQ_NEZ-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/doprava/$FILE/OOO-FAQ_NEZ-20190708.pdf
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_SZ/$FILE/ma_SZ.pdf
https://www.ecolex.org/details/court-decision/dieter-janecek-v-freistaat-bayern-11857a97-9e2e-4057-8e60-3696445f2d88/
https://www.ecolex.org/details/court-decision/dieter-janecek-v-freistaat-bayern-11857a97-9e2e-4057-8e60-3696445f2d88/
https://theses.cz/id/t43qlr/
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_180.pdf


110 

 

• Ministerstvo dopravy. Ředitelství silnic a dálnic. Protihlukové clony pozemních 

komunikací. TP 104. Listopad 2016. Dne 25. 4. 2021 dostupný z:  

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_104_2016.pdf   

• Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktualizace národního programu snižování emisí 

České republiky. Dne 20. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-

Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf  

• Ministerstvo životního prostředí. Strategické dokumenty. Národní program snižování 

emisí. Programy zlepšování kvality ovzduší. Dne 20. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program   

• STEJSKAL, Vojtěch. Principy právní úpravy ochrany přírody a krajiny. Katedra práva 

životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dny práva. 2010. Dne 

17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Stejskal_

Vojtech_(4477).pdf 

  

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_104_2016.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Stejskal_Vojtech_(4477).pdf
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Stejskal_Vojtech_(4477).pdf


111 

 

Seznam použitých právních předpisů 

Vyňato z portálu ASPI (https://www.aspi.cz/menu/search): 

• Vyňato z portálu EUR-Lex: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 

ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z 

lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) (Text s významem 

pro EHP). Dne 29. 5. 2021 dostupný z:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0715. 

Konsolidovaná verze dostupná z:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1622297217615&uri=CELEX%3A02007R0715-20200901 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dne 25. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/74904/1/2  

• Nařízení vlády č. 280/2020 Sb. ze dne 8. června 2020 o stanovení pravidel pro zařazení 

silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Dne 29. 5. 

2021 dostupné z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/94174/1/2?rem=280/2020%20Sb.  

• Vyňato z portálu EUR-Lex: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze 

dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Dne 20. 

4. 2021 dostupný z:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008L0050. 

Konsolidovaná verze dostupná z:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-

20150918  

 

https://www.aspi.cz/menu/search
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1622297217615&uri=CELEX%3A02007R0715-20200901
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1622297217615&uri=CELEX%3A02007R0715-20200901
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/74904/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/94174/1/2?rem=280/2020%20Sb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918


112 

 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky. Dne 2. 

5. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40450/1/2?rem=%C3%BAstava   

• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 Listina základních práv a svobod.  

Dne 17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40453/1/2?rem=listina%20z%C3%A1kladn%C3

%ADch  

• Vyhláška č. 341/2014 Sb. ze dne 19. prosince 2014 o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dne 20. 4. 

2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/83221/1/2/vyhlaska-c-341-2014-sb-o-

schvalovani-technicke-zpusobilosti-a-o-technickych-podminkach-provozu-vozidel-na-

pozemnich-komunikacich  

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti. Dne 17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/63139/1/2  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Dne 26. 5. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40122/1/2  

• Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí). Dne 17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51142/1/2?rem=z%C3%A1kon%20o%20posuzo

v%C3%A1n%C3%AD%20vlivu  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40450/1/2?rem=%C3%BAstava
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40453/1/2?rem=listina%20z%C3%A1kladn%C3%ADch
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40453/1/2?rem=listina%20z%C3%A1kladn%C3%ADch
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/83221/1/2/vyhlaska-c-341-2014-sb-o-schvalovani-technicke-zpusobilosti-a-o-technickych-podminkach-provozu-vozidel-na-pozemnich-komunikacich
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/83221/1/2/vyhlaska-c-341-2014-sb-o-schvalovani-technicke-zpusobilosti-a-o-technickych-podminkach-provozu-vozidel-na-pozemnich-komunikacich
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/83221/1/2/vyhlaska-c-341-2014-sb-o-schvalovani-technicke-zpusobilosti-a-o-technickych-podminkach-provozu-vozidel-na-pozemnich-komunikacich
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/63139/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40122/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51142/1/2?rem=z%C3%A1kon%20o%20posuzov%C3%A1n%C3%AD%20vlivu
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51142/1/2?rem=z%C3%A1kon%20o%20posuzov%C3%A1n%C3%AD%20vlivu


113 

 

• Zákon č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny. Dne 17. 4. 

2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/39807/1/2  

• Zákon č. 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích. Dne 3. 4. 2021 

dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/44836/1/2  

• Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 soudní řád správní. Dne 4. 5. 2021 

dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/53360/1/2/zakon-c-150-2002-sb-soudni-rad-

spravni#c_5321  

• Zákon č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Dne 25. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51328/1/2?rem=o%20l%C3%A1zn%C3%ADch  

• Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Dne 20. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47910/1/2/zakon-c-168-1999-sb-o-pojisteni-

odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-

souvisejicich-zakonu-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla  

• Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Dne 17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/2/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-

planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon#c_110447  

 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/39807/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/44836/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/53360/1/2/zakon-c-150-2002-sb-soudni-rad-spravni#c_5321
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/53360/1/2/zakon-c-150-2002-sb-soudni-rad-spravni#c_5321
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51328/1/2?rem=o%20l%C3%A1zn%C3%ADch
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47910/1/2/zakon-c-168-1999-sb-o-pojisteni-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47910/1/2/zakon-c-168-1999-sb-o-pojisteni-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/47910/1/2/zakon-c-168-1999-sb-o-pojisteni-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/2/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon#c_110447
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/2/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon#c_110447
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• Zákon č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. Dne 20. 4. 2021 

dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/77678/1/2?rem=ochrana%20ovzdu%C5%A1%C

3%AD  

• Zákon č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví. Dne 3. 4. 

2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49577/1/2?rem=o%20ochran%C4%9B%20ve%

C5%99ejn%C3%A9ho%20zdrav%C3%AD  

• Zákon č. 289/1995 Sb. ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů. Dne 4. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/43356/1/2/zakon-c-289-1995-sb-o-lesich-a-o-

zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-lesni-zakon  

• Zákon č. 334/1992 Sb. ze dne 12. května 1992 o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Dne 4. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40058/1/2?rem=zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C

3%BD%20p%C5%AFdn%C3%AD%20fond  

• Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Dne 3. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49756/1/2?rem=pozemn%C3%AD%20komunik

ace  

• Zákon č. 38/1995 Sb. ze dne 8. února 1995 o technických podmínkách provozu 

silničních vozidel na pozemních komunikacích. Dne 3. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/42719/1/2#pa_1  

 

 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/77678/1/2?rem=ochrana%20ovzdu%C5%A1%C3%AD
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/77678/1/2?rem=ochrana%20ovzdu%C5%A1%C3%AD
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49577/1/2?rem=o%20ochran%C4%9B%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20zdrav%C3%AD
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49577/1/2?rem=o%20ochran%C4%9B%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20zdrav%C3%AD
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/43356/1/2/zakon-c-289-1995-sb-o-lesich-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-lesni-zakon
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/43356/1/2/zakon-c-289-1995-sb-o-lesich-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-lesni-zakon
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40058/1/2?rem=zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD%20p%C5%AFdn%C3%AD%20fond
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/40058/1/2?rem=zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD%20p%C5%AFdn%C3%AD%20fond
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49756/1/2?rem=pozemn%C3%AD%20komunikace
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49756/1/2?rem=pozemn%C3%AD%20komunikace
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/42719/1/2#pa_1
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• Zákon č. 403/2020 Sb. ze dne 29. září 2020, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Dne 1. 5. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/94761/1/2  

o Vyňato ze stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Sněmovní 

tisk 673/0, část č. 1/10. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury. Důvodová zpráva. Dne 18. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0  

• Zákon č. 416/2009 Sb. ze dne 4. listopadu 2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 

zákon). Dne 17. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/69725/1/2?rem=liniov%C3%BD%20z%C3%A1

kon  

• Zákon č. 47/2020 Sb. ze dne 29. ledna 2020 kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Dne 20. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/93338/1/2  

• Zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 správní řád. Dne 18. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/58370/1/2/zakon-c-500-2004-sb-spravni-rad  

 

 

 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/94761/1/2
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/69725/1/2?rem=liniov%C3%BD%20z%C3%A1kon
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/69725/1/2?rem=liniov%C3%BD%20z%C3%A1kon
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/93338/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/58370/1/2/zakon-c-500-2004-sb-spravni-rad
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• Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

Dne 3. 4. 2021 dostupný z:  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/50994/1/2?rem=pozemn%C3%AD%20komunik

ace  

  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/50994/1/2?rem=pozemn%C3%AD%20komunikace
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/50994/1/2?rem=pozemn%C3%AD%20komunikace
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Seznam použitých zkratek 

• AOPKČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

• EIA – environmental impact assessment/posouzení vlivů na životní prostředí 

• CHKO – chráněná krajinná oblast 

• LáZ – lázeňský zákon 

• LeZ – lesní zákon 

• LZ – liniový zákon 

• NP – národní park 

• NPP – národní přírodní památka 

• NPR – národní přírodní rezervace 

• NPSE – Národní program snižování emisí  

• NS – Nejvyšší soud 

• NSS – Nejvyšší správní soud 

• PHC – protihlukové clony 

• PHS – protihlukové stěna 

• PM – pevné prachové částice 

• PP – přírodní památka 

• PR – přírodní rezervace 

• PÚR – politika územního rozvoje 

• RP – regulační plán  

• SEA – strategic environmental assessment/strategické posuzování životního prostředí 

• SŘ – správní řád 
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• SŘS – soudní řád správní 

• SZ – stavební zákon 

• ÚP – územní plán 

• ÚRP – územní rozvojový plán  

• ÚS – Ústavní soud 

• ÚSES – územní systém ekologické stability 

• VOC – těkavé organické látky 

• VZ – vyvlastňovací zákon 

• ZOO – zákon o ochraně ovzduší 

• ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny 

• ZOVZ – zákon o ochraně veřejného zdraví 

• ZPF – zemědělský půdní fond 

• ZPK – zákon o pozemních komunikacích 

• ZPOPV – zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

• ZPPVPK – zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

• ZSP – zákon o silničním provozu 

• ZÚR – zásady územního rozvoje 

• ZZPF – zákon o ochraně zemědělského půdního fondu  
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Problematika pozemních komunikací z pohledu práva 

životního prostředí 

Abstrakt 

V této práci, ve světle novely liniového zákona, která značně oklešťuje možnosti dotčených 

orgánů chránit environmentální veřejné zájmy, poskytuji stručný úvod do právní úpravy ochrany 

životního prostředí ve vztahu k pozemním komunikacím, jejich umisťování a provozu na nich, a 

nastiňuji zde stav současné právní úpravy v tomto ohledu a prostředky, jimiž jsou v současnosti 

environmentální veřejné zájmy hájeny v procesu umisťování pozemních komunikací.  

Předkládám proto stručný popis negativních důsledků existence pozemních komunikací na 

životní prostředí, tedy fragmentace krajiny, záborů půdy, znečištění půdy a ovzduší, hluku a 

umělého osvětlení, přičemž pak hlouběji řeším způsoby, jakými se český právní řád s těmito 

problémy vypořádává a jaké prostředky ochrany proti nim poskytuje. V tomto ohledu se zabývám 

zejména samotným procesem umisťování těchto staveb, prostředky ochrany environmentálních 

veřejných zájmů v těchto procesech a správními akty, jimiž se tyto prostředky ochrany aplikují. 

V tomto ohledu se zaměřuji zejména na veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, omezování 

fragmentace krajiny a ochraně půdy. 

Dále rozebírám současnou právní úpravu řešící negativní aspekty pozemních komunikací, 

které vznikají jejich provozem, tedy hluk, znečištění ovzduší a světelné znečištění. Zaměřuji se 

přitom zejména na ochranu ovzduší, která je v současnosti velkým tématem jak na úrovni 

vnitrozemské, tak unijní, v relaci k níž nastíním nástroje a způsoby ochrany ovzduší proti 

negativním vlivům pozemních komunikací. Následně pak rozeberu českou právní úpravou 

ochrany proti hluku vznikajícímu provozem na pozemních komunikacích, která dle mého názoru 

poskytuje příliš mnoho prostoru pro výjimky a zanechává jen málo prostředků ochrany osobám 

žijícím či vlastnícím pozemky v okolí pozemních komunikací, jejichž hlukové emise díky 

zastaralé a pochybné právní úpravě často zásadně přesahují bezpečnou úroveň hladiny hluku. 

Světelnému znečištění se věnuji jen velmi krátce, protože se v našem prostředí jedná o relativně 

nové a jen velmi okrajově řešené téma a tato problematika souvisí více s urbanizací než 

s výstavbou pozemních komunikací.  
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Klíčová slova: ochrana životního prostředí, výstavba pozemních 

komunikací, provoz na pozemních komunikacích.  
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Roads from the Perspective of the Environmental Law  

Abstract 

In this Thesis, in light of amendment of the Line Act which severely dampens the 

concerned authorities’ means of protecting the environmental public interests, I present a brief 

introduction to the environmental protection legislation in relation to roads, road construction and 

road traffic, showing the state of related present-day legislation and means through which the 

environmental public interests are protected during the road construction process as of today.  

To this end, I present a brief description of negative effects of roads on the environment, i. 

e. environmental fragmentation, land annexation, pollution of land and air, noise and artificial 

lighting. Next, I am showing an in-depth analysis of means through which the Czech law deals 

with these negative effects and which means of protection against them it offers. I show the road 

construction process, means of environmental public interest protection in this process and 

administrative-legal acts through which the means of protection are applied. Here I mostly focus 

on the environmental public interests in environmental protection, limiting the environmental 

fragmentation and protection of land.  

Next, I present the current state of legislation dealing with the negative aspects of road 

traffic, i. e. noise, air pollution and light pollution. I focus on protection against air pollution, which 

is a popular topic both on the local and Union level, and I show the means of protection against air 

pollution coming from roads. Then I focus on the Czech legislation on protection against noise 

generated by road traffic, which is, in my opinion, too generous with allowing exceptions. It also 

leaves only a few means of protection to those living or owning land close to roads where most of 

the time the noise levels are dangerously elevated above the safe levels, thanks to the obsolete and 

questionable legislation. I deal with the light pollution only briefly, for it is a relatively new and 

unexplored topic in our environment and this topic is more related to urbanization than to roads. 

 

Key Words: environmental protection, road construction, road 

traffic. 

 


