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1 Předmluva 

Česká republika se na počátku 21. století nachází v klíčové fázi budování moderní 

dopravní infrastruktury, prvních deset let nového milénia představuje etapu významného 

„boomu“ při výstavbě silnic a dálnic, v nebývalém rozsahu dochází k modernizaci a výstavbě 

nových železničních koridorů, probíhají diskuse o tom, zda mají být vystavěny nové plavební 

stupně na Labi, či zda a za jakých podmínek potřebuje hlavní město novou vzletovou a 

přistávací dráhu na ruzyňském letišti. Tento stavební rozmach má jako ostatně téměř každá 

významná lidská činnost své kladné i záporné stránky. Výstavba a následný provoz liniových 

staveb totiž představují bezpochyby také významný zásah do životního prostředí kolem nás, 

a to v podstatě všech jeho součástí, ať už jde o jeho živé či neživé složky. Na jedné straně se 

tu setkáváme s požadavkem na urychlené zajištění výstavby páteřních dopravních 

komunikací a technické infrastruktury, který úzce souvisí s dalším rozvojem základních i 

rozvinutějších služeb lidské společnosti, na straně druhé je tu životní prostředí se svými 

jednotlivými složkami. V územním plánování lze tento střet popsat jako interakci mezi 

požadavky na rozvoj dopravní a technické infrastruktury a požadavky na plochy pro bydlení a 

rekreaci, ochranu přírody resp. vymezený územní systém ekologické stability, přičemž 

všechny tyto složky je nutné řešit komplexně ve vzájemných souvislostech. Posuzování vlivů 

liniových staveb jak na úrovni koncepční tak i projektové je již dnes samozřejmou součástí 

procesu přípravy takovéto stavby, nebylo tomu tak však vždy. 

Druhá polovina 20. století je v Evropě charakterizována velkým poválečným 

ekonomickým rozmachem spojeným s obnovou válkou postiženého kontinentu. Na životní 

prostředí, jeho stav a budoucnost se příliš ohledy nebraly. Tehdejší Československo se stalo 

živou ukázkou toho, kam až mohou dopady průmyslové činnosti a necitlivé výstavby vést a 

jaké škody způsobit. Postupem času však jak ve světě, tak i na našem území začaly sílit snahy 

o zavedení opatření ke zmírnění negativních vlivů lidské činnosti a tedy i výstavby liniových 

staveb na životní prostředí a obyvatelstvo. 

 Jednou z prvních právními předpisy chráněných složek při výstavbě liniových staveb 

se stala půda. Tento vliv je patrný především v 70. a 80. letech na mnoha liniových stavbách 

pocházejících z této doby. Ochrana půdy vedla často k vymístění staveb mimo předmět 

ochrany zemědělského půdního fondu, v současnosti je naopak trasování po volných 
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zemědělských pozemcích spíše preferováno, nicméně půda je v rámci posuzování vlivů 

nadále jednou z důležitých chráněných složek. 

V 70. letech se také výrazněji začínají projevovat negativní důsledky stále se 

zvyšujícího automobilového provozu, což vedlo k vydávání právních předpisů v oblasti 

ochrany obyvatelstva před hlukem, k jehož eliminaci a omezování měla přispět především 

výstavba protihlukových stěn a zemních valů. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo pak logicky 

následovalo řešení problémů spojených s ochranou ovzduší či podzemní a povrchové vody. 

Doposud se však jednalo především o ochranu obyvatelstva jako takového. V souvislosti se 

změnou politického klimatu na přelomu osmdesátých a devadesátých let a tím zvýšeným 

vlivem právních předpisů západní Evropy, resp. euroatlantického prostředí obecně, došlo 

k přehodnocení tohoto antropocentrického přístupu a problematika ochrany životního 

prostředí se začala výrazněji v komplexním měřítku řešit i v Československu. 

Ochrana životního prostředí a obyvatelstva je dnes považována za neodmyslitelnou a 

pro další rozvoj lidské společnosti přímo esenciální činnost, která nejenom zmírňuje dopady 

již existujících negativních projevů lidské činnosti, ale především a konečně (a to je potřeba 

zdůraznit) se snaží předejít novým negativním dopadům lidské činnosti na životní prostředí a 

obyvatelstvo a zajistit tak trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti v limitech, které naše 

planeta jako taková umožňuje. Právo životního prostředí patří k mladším oborům v právním 

systému jak České republiky, tak i jiných vyspělých zemí, v posledních letech a desetiletích 

prochází postupným vývojem. Dochází k zavádění nových právních institutů, které se věnují 

souvislostem a dopadům lidské činnosti na životní prostředí. Jedním z nich je také institut 

posuzování vlivů na životní prostředí, v jehož případě se jedná přibližně o poslední tři 

desetiletí. Zvýšený zájem o ochranu životního prostředí a snahy předcházet dalším 

nevratným či těžkým poškozením životního prostředí jsou pro toto poslední období 

charakteristické a velmi výrazně jsou tímto ovlivněny jak stávající, tak zejména plánované 

liniové stavby.  

Při svých pracovních i soukromých aktivitách jsem se díky dlouholetému zájmu o 

výstavbu páteřní dopravní sítě dopracoval postupem času i ke studiu dokumentů, které mají 

za úkol zhodnotit tyto vlivy, ať už u strategických koncepcí v prvé řadě či následně při 

posuzování jednotlivých stavebních záměrů. Z této činnosti jsem si odnesl mnoho poznatků, 
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mezi něž patří i ten, že problematika jak posuzování vlivů staveb na životní prostředí, tak 

přípravy a výstavby liniových staveb samotných, je v České republice pod velkým tlakem 

různých zájmových skupin, které ať na té či oné straně prosazují své zájmy, ať už se jedná o 

zájmy charakteru veřejného či soukromého.  

Následující text má za úkol ve své první části především definovat pojem liniové 

stavby a zákonná východiska existence těchto staveb, následně se bude podrobněji věnovat 

posuzování těchto staveb z hlediska vlivů na životní prostředí, a to jak na strategické 

(koncepční) tak i konkrétní (projektové) úrovni, přičemž dojde i na osobní komentáře a 

hodnocení pozitiv či nedostatků této právní úpravy.  
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2 Liniová stavba a její zakotvení v českém právním řádu 

2.1 Pojem liniová stavba 

Základní právní úpravu pro přípravu a realizaci liniových staveb v České republice 

představuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též 

„stavební zákon“), samotný pojem liniové stavby v něm však v současném znění 

nenalezneme. Dřívější zákon č. 50/1976 Sb. pojem liniová stavba používal1, aniž by jej ovšem 

výslovně definoval. Bylo možné v něm ovšem nalézt některé odchylky týkající se řízení o 

umisťování, povolování, či kolaudace liniových staveb. V komentáři k vládnímu návrhu 

stavebního zákona z r. 1976 byly liniové stavby vymezeny jako dálková vedení (energetická, 

plynovodní apod.), jakož i pozemní komunikace a stavby drah. Šlo však pouze o vyjádření 

obsahu tohoto pojmu, které nemělo obecnou právní závaznost. Pojem liniová stavba byl na 

základě četných žádostí Ministerstvem pro místní rozvoj s ohledem na české technické 

normy vymezen2 tak, že jde o stavby, u nichž výrazně převládá jeden rozměr, např. nadzemní 

a podzemní dálková vedení, železnice, tramvajové dráhy, silnice, místní komunikace, tunely, 

štoly, lanové dráhy, některé lyžařské vleky apod. Stavební zákon se ve svém § 2 obecně 

věnuje několika výše uvedeným typům staveb, a to v odstavci 1 písm. k), kterým je definován 

pojem „veřejná infrastruktura“. Tím se rozumí mimo jiné i stavby dopravní (pozemní 

komunikace, dráhy, vodní cesty či letiště) a technické infrastruktury (vodovody, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, produktovody aj.), jsou-li tyto stavby 

zřizovány nebo užívány ve veřejném zájmu. 

Jednotlivé typy liniových staveb jsou upraveny zvlášť pro každý typ či druh přepravy, 

tyto předpisy se ovšem až na ojedinělá ustanovení nevěnují samotnému procesu vzniku 

takovéto stavby. Právní úprava, která by se blíže věnovala specifickému postupu při přípravě 

a výstavbě těchto typů staveb, zatím v českém právním řádu buď chybí, nebo se této 

problematiky dotýká v obecnějším měřítku, než by bylo žádoucí. Pozitivní v tomto ohledu 

však je snaha Ministerstva pro místní rozvoj a jeho návrh rozsáhlé novelizace stavebního 

zákona, která má mimo jiné zavést do stavebního zákona pojem „liniová stavba“. Blíže 

k tomuto návrhu viz kapitola 2.2. 

                                                      
1
 § 36 a § 42 o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, dále §§ 61, 64, 80 a 103 zákona č. 50/1976 Sb. 

2
 Ministerstvo pro místní rozvoj: K pojmu „liniová stavba“ z hlediska stavebního zákona, Stavebně správní 

praxe, příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, ročník VIII, číslo 5/2005, str. 6 
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2.1.1 Dopravní infrastruktura 

Pozemní komunikace 

Nejvýznamnější skupinou liniových staveb dopravní infrastruktury co do rozsahu i 

objemu veřejných výdajů jsou bezpochyby stavby pozemních komunikací. Základní právní 

úpravu představuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který definuje 

pozemní komunikaci jako dopravní cestu určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci, a 

to včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití. Zákon pozemní komunikace 

dělí do čtyř skupin – dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Státní správu 

ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelových komunikací vykonávají 

silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. Působnost silničního správního úřadu pak vykonávají v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem také obce v přenesené působnosti. Ač se jedná o zákon 

poměrně mladý, je již dlouhodobě vystavován kritice vzhledem k jeho nekoncepčnosti a 

neúplnosti (Kočí 2010, 7). Příprava novely zákona a jeho precizace3 by se měly dle mého 

názoru stát jedním z hlavních úkolů Ministerstva dopravy, zejména v době, kdy krize výrazně 

zpomalila výši dostupných investičních prostředků do těchto staveb. Nelze přitom zároveň 

opomenout aktuální snahy Ministerstva pro místní rozvoj, týkající se novelizace stavebního 

zákona. 

Dráhy 

Druhou významnou skupinu představují tzv. dráhy, ty jsou upraveny zákonem 

č. 266/1994 Sb., o drahách. Dráha je definována jako cesta určená k pohybu drážních vozidel, 

a to včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní 

dopravy. Zákon dělí dráhy na dráhy celostátní, dráhy regionální, vlečky a dráhy speciální. 

Státní správu ve věcech drah vykonávají především drážní správní úřady, kterými jsou 

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. 

Současné období je charakterizováno zejména snahou již existující dráhy 

modernizovat a optimalizovat tak, aby vedle primárního požadavku na urychlení a zvýšení 

efektivity železniční dopravy došlo také k eliminaci či zmírnění již existujících negativních 

vlivů, které provoz na dráze a zejména pak na tranzitních železničních koridorech přináší.  

                                                      
3
 K některým návrhům viz např. (Budínský, Václav a kol. 2007, 142an) 



10 
 

Vodní cesty 

Vodní cesty4 upravuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Působnost v 

oblasti péče o rozvoj vodních cest dopravně významných a jejich modernizaci vykonává 

Ministerstvo dopravy v dohodě se Státní plavební správou. 

Vodní cesty řadíme k liniovým stavbám spíše okrajově a to v případě, kdy dochází 

k výstavbě nových či úpravě stávajících vodních cest, typicky pak plavebních kanálů. V této 

souvislosti je na místě zmínit například velmi kontroverzní a obtížně realizovatelný projekt 

plavebního kanálu Dunaj–Odra–Labe, jehož vymezený koridor je i v současnosti územně 

chráněn v rámci platných územně plánovacích dokumentů. 

Letecké stavby 

Poslední, neméně důležitou a z hlediska životního prostředí poměrně citlivou 

skupinou staveb dopravní infrastruktury jsou letecké stavby. Těm je věnována nepříliš 

rozsáhlá úprava v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Objevuje se tu definice letecké 

stavby, jíž se rozumí stavba letiště, stavba v prostoru letiště a stavba sloužící k zajištění 

letového provozu mimo prostor letiště. Speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby je 

Úřad pro civilní letectví. 

Urychlení výstavby dopravní infrastruktury 

Aktuálně se problematice dopravní infrastruktury a její přípravy věnuje i nově 

schválený zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který byl 

přijat v reakci na závazky spojené s investicí společnosti Hyundai na severní Moravě (závazek 

dostavby vybrané sítě komunikací k zásobování nového velkokapacitního závodu na výrobu 

automobilů), k jeho přijetí přispěl i zvýšený tlak na urychlenou výstavbu druhého spojení 

Čech a Moravy dálničního typu, rychlostní silnice R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí. 

Tentokrát se však nejedná o zákon přijatý pouze účelově kvůli jedné stavbě, jak tomu bylo 

např. v případě dálničního obchvatu Plzně5, nýbrž se jedná o obecnější úpravu, která 

navazuje na pojem „dopravní infrastruktura“ definovaný stavebním zákonem v §2 odst. 1 

                                                      
4
 Vnitrozemskými vodními cestami jsou vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu, 

opět včetně dalších součástí, které jsou vymezeny detailněji v příloze zákona o vnitrozemské plavbě. 
5
 Jednalo se o zákon č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně, jehož hlavní podstatou bylo vyhlášení stavby 

obchvatu Plzně na dálnici D5 za stavbu ve veřejném zájmu a zkrácení lhůt ve správních řízeních týkajících se 
výstavby obchvatu na polovinu, dotýkal se i úpravy vyvlastnění.  
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písm. k) bod 1. Jak již bylo psáno výše, jedná se o stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest či letišť, zákon č. 416/2009 Sb. k tomuto pojmu navíc doplňuje, že se vztahuje 

v tomto zákoně i na „stavby s nimi související umisťované v plochách a koridorech 

vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené 

v územně plánovací dokumentaci“. Zákon se dotýká výslovně některých ustanovení 

stavebního zákona o územním a stavebním řízení a zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, 

přičemž v mnoha případech významně ovlivňuje některé procesní lhůty podle zvláštních 

právních předpisů. Od této nové právní úpravy lze očekávat, že umožní efektivnější 

projednávání a schvalování konkrétních projektů dopravní infrastruktury, v následujících 

letech by mělo dojít ke zhodnocení účinnosti nové právní úpravy. 

2.1.2 Technická infrastruktura 

Stavby technické infrastruktury představují druhou, neméně důležitou skupinu 

liniových staveb. Jedná se o stavby, které na rozdíl od dopravní infrastruktury neslouží 

převážně k přepravě osob a zboží, nýbrž k přepravě energií, informací a jiných produktů bez 

přímé přítomnosti člověka při této přepravě. Jejich vliv na životní prostředí není za běžného 

provozu obecně tak významný, jak je tomu u skupiny první, je to způsobeno právě 

charakterem přepravovaných komodit a jejich přepravních soustav. Nelze ovšem opomenout 

zejména rizika havárií a z nich plynoucí ohrožení pro životní prostředí a obyvatelstvo, i proto 

jsou tyto stavby (především ty nadmístního charakteru) také důkladně posuzovány z hlediska 

vlivů na životní prostředí.  

Jedná se především o vedení elektrické energie, plynovody a teplovody, jejichž 

úpravu představuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích (tzv. energetický zákon). Výkon státní správy v tomto případě 

náleží Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému regulačnímu úřad či Státní 

energetické inspekci. Souhlas s výstavbou přímého vedení elektrické energie, plynu či tepla 

vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, které zpracovává i státní energetickou koncepci, 

jež podléhá koncepčnímu posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí. Pod technickou 

infrastrukturu jsou dále řazeny např. vodovody, kanalizace, veřejné komunikační sítě aj. 
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2.2 Aktuální snahy o zavedení legální definice liniových staveb 

Současný stavební zákon, který nabyl účinnosti 1. lednem 2007, pojem liniová stavba 

nedefinuje a ani nepoužívá, což vede v praxi k mnoha komplikacím v souvislosti s územním a 

stavebním řízením, jejichž předmětem tyto stavby jsou. Neefektivní postup lze vysledovat 

zejména v situacích, kde správní řád upravuje řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 

správního řádu). Odborná veřejnost na nedostatky v právní úpravě stavebního zákona 

upozorňuje již delší dobu, viz např. (Blažek 2009, 19), Ministerstvo pro místní rozvoj na tento 

stav reagovalo obsáhlým návrhem novely stavebního zákona, jejímž cílem je dle ministerstva 

„zpřesnit úpravu jednotlivých postupů a institutů tak, aby právní úprava územního plánování 

v praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy, zjednodušit a racionalizovat některé 

postupy na úseku územního plánování“ 6. Připravovaná novela stavebního zákona mimo jiné 

navrhuje zavést nově definici liniové stavby, a to doplněním odstavce 7 do § 2 stavebního 

zákona v následujícím znění: „Liniovou stavbou se rozumí stavby pozemních komunikací, 

stavby drah, stavby vedení pro přenos a distribuci elektřiny, stavby pro rozvod tepelné 

energie, stavby plynovodů, produktovodů a ropovodů, stavby vedení elektronických 

komunikací, stavby vodovodů a kanalizací, vzletové a přistávací dráhy a pohybové plochy 

letišť, ochranné hráze, odvodňovací a závlahové systémy, plavební a derivační kanály.“ 

Uvedený výčet se vzhledem k již uvedeným definicím jeví jako nejkomplexnější, zároveň je 

také zřetelně taxativně vymezen, což by mělo pomoci vyjasnit některé interpretační potíže 

současné právní úpravy. V návaznosti k této definici by mělo dojít i k novelizaci dalších 

navazujících ustanovení stavebního zákona.  

V důvodové zprávě k této novelizaci stavebního zákona je jako jeden z důvodů nové 

úpravy uváděn i záměr vytvořit předpoklady pro zvláštní úpravu požadavků na úplnost údajů 

v žádosti o vydání územního rozhodnutí a v písemném vyhotovení územního rozhodnutí s 

možností upuštění od uvádění účastníků řízení v kategorii7 podle § 27 odst. 2 správního řádu, 

což jinak vyžaduje obecná úprava8. V takovýchto případech podle názoru předkladatelů 

neúměrně velký počet účastníků při projednávání liniových staveb vytváří neúměrné 

                                                      
6
 Ministerstvo pro místní rozvoj: Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j. 11406/2009-31, 
http://eklep.vlada.cz  
7
 § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – dotčení vlastníci sousedních nemovitostí 

8
 § 69 odst. 2 správního řádu 

http://eklep.vlada.cz/
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administrativní nároky na písemnosti vydávané stavebními úřady. Zároveň je podotýkáno, že 

uvedeným účastníkům řízení nejsou novým návrhem krácena jejich procesní práva, neboť 

stále platí skutečnost, že veškeré písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou. Liniové 

stavby jako takové pak mají splňovat obecné předpoklady pro řízení s velkým počtem 

účastníků, pro které i podle současné obecné právní úpravy platí zvláštní režim. 

2.3 Proces přípravy liniové stavby v České republice 

Proces přípravy a následná výstavba liniové stavby jsou z časového, technického i 

administrativního hlediska velmi náročnými činnostmi, při kterých dochází k tvorbě mnoha 

ať už jednodušších či až velmi obsáhlých dokumentací. Sledovaný záměr je posuzován, 

hodnocen a schvalován v několika řízeních, jejichž počet a délka trvání závisí především na 

charakteru a rozsahu záměru. Samotná délka trvání celého procesu přípravy se počítá 

v drtivé většině případů na roky (v průměru 2–6 let), poměrně vysoký je obvykle také počet 

účastníků jednotlivých řízení (desítky až stovky), obdobně se lze vyjádřit i o počtu dotčených 

orgánů státní správy (v územně plánovacích procesech), resp. dotčených územních 

samosprávných celků a dotčených správních úřadů (v procesu posuzování vlivů). Do procesu 

přípravy vstupuje prostřednictvím výše zmíněných subjektů a veřejnosti i hledisko veřejného 

zájmu na realizaci vybraných staveb dopravní a technické infrastruktury na straně jedné a 

zájmu na ochraně životního prostředí a obyvatelstva na straně druhé. 

Jednotlivé etapy přípravy a schvalování záměrů liniových staveb podléhají specifickým 

požadavkům. Odlišností v přípravě, a to zejména u staveb dopravní infrastruktury na jedné a 

staveb technické infrastruktury na druhé straně je mnoho, následující přehled procesu 

přípravy se proto zaměřuje především na prvně jmenovanou skupinu, která je zároveň 

skupinou výrazně objemnější a nákladnější, jak z pohledu veřejných výdajů a rozsahu 

činností, které musí investor před samotnou realizací absolvovat, tak i z pohledu vlivů na 

životní prostředí.  

Velké dopravní stavby jsou připravovány na základě koncepce schválené vládou 

České republiky, základní dopravní tahy mezinárodního a nadregionálního významu definuje 

politika územního rozvoje. K vybudování a modernizaci dopravních síti se Česká republika 

zavázala i přistoupením k vybraným mezinárodním smlouvám, týkajících se rozvoje 

dopravních sítí, patří mezi ně např. Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním 
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provozem (AGR) z roku 1975, Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách 

(AGC) z roku 1985 či Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované 

přepravy a souvisejících objektech (AGTC) z roku 1991 a další9. Mezi nejvýznamnější stimuly 

k modernizaci dopravních síti jsou v současnosti řazeny projekty tzv. prioritních os 

transevropské dopravní sítě (TEN-T), na jejichž realizaci významně (až do výše 85% 

uznatelných nákladů) přispívá Evropská unie. Česká republika je tu navíc pod hrozbou sankcí 

vázána k modernizaci resp. výstavbě těchto dopravních koridorů ve vymezeném časovém 

horizontu. 

Základním předpokladem jakéhokoliv záměru na realizaci liniové stavby je zakotvení 

takového záměru v územně-plánovacích dokumentacích. Investor stavby by již v tomto 

kroku měl vyvíjet aktivitu a nabízet možné varianty, které za pomoci vyhledávacích a 

technických studií, studií proveditelnosti a účelnosti či dopravních studií včetně jejich 

posouzení i s ohledem na životní prostředí vyhodnotil jako nejvhodnější. V rámci 

schvalovacích procesů územně-plánovacích dokumentací dochází k posouzení těchto 

koncepcí z hlediska životního prostředí a právě tato fáze je dle mého názoru klíčová 

z hlediska výběru a stabilizace územních koridorů pro vedení liniových staveb s ohledem na 

jednotlivé složky životního prostředí. 

Tato „strategická“ etapa řeší dopravní skelet jako celek, záměry jsou posuzovány 

v širších, nadmístních souvislostech. V dalších stupních přípravy jsou již jednotlivé záměry 

posuzovány v detailnější podobě a je řešeno jejich konkrétní umístění v území, soulad 

s územně plánovací dokumentací, vliv na životní prostředí a další. Projekt stavby neboli 

v terminologii procesu EIA „záměr“ začíná žít svým vlastním životem, v neposlední řadě je 

také potřeba zajistit financování přípravy a následně výstavby tohoto záměru. Vzhledem ke 

skutečnosti, že stavby tohoto typu jsou financovány především z prostředků státního 

rozpočtu, je potřeba pro přípravu a následnou realizaci stavby zajistit finanční prostředky. 

Stěžejním dokumentem je v takovémto případě tzv. investiční záměr. Jedná se o dokument, 

který vytváří investor stavby a s jehož pomocí je žádáno o přidělení finančních prostředků ze 

státního rozpočtu. Základním právním předpisem je vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Každý záměr dostane po 

                                                      
9
 Přehled a úplné znění těchto smluv na webových stránkách Evropské hospodářské komise: 

 http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html  

http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html


15 
 

schválení přidělené své identifikační číslo v tzv. Informačním systému programového 

financování (ISPROFIN). 

Pro vydání rozhodnutí, které je předpokladem realizace záměru, tedy např. k získání 

územního rozhodnutí, je vyžadováno stanovisko příslušného orgánu ochrany životního 

prostředí k posouzení vlivů stavby na životní prostředí, tj. záměr musí projít tzv. procesem 

EIA 10 . Zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí zajišťuje tzv. 

oznamovatel, jímž je obvykle investor stavby. Postup hodnocení vlivů a jeho náležitosti 

včetně rozsahu předkládané dokumentace řeší podrobně zákon č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí (dále jako „zákon o posuzování vlivů“). Procesu EIA se 

blíže věnuji v následujících kapitolách této práce, tudíž jen stručně zmíním, že dokumentace 

EIA je základním materiálem, který shromažďuje a vyhodnocuje vlivy stavby na jednotlivé 

složky životního prostředí a jehož součástí má být i porovnání jednotlivých variant a 

vyhodnocení nejvhodnější varianty i s navržením opatření k prevenci, eliminaci a popřípadě 

kompenzaci posuzovaných vlivů. V případě, že je dokumentace projednána v souladu 

s požadavky dle zákona, vydá příslušný úřad stanovisko k posuzovanému záměru stavby, kde 

stanoví obecné i konkrétní požadavky a opatření k ochraně životního prostředí a 

obyvatelstva pro dobu výstavby i provozu posuzovaného záměru. Stanovisko lze vydat buď 

souhlasné anebo nesouhlasné. Jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení může 

sloužit i stanovisko nesouhlasné, je však žádoucí případné rozpory, kvůli nimž bylo 

nesouhlasné stanovisko vydáno, eliminovat již v této fázi. V praxi k realizaci záměrů, které 

získaly nesouhlasné stanovisko, prakticky nedochází. 

V této fázi také začíná investor zajišťovat průzkumy, mezi něž se řadí předběžný 

geotechnický průzkum, záchranný biologický průzkum, archeologická prospekce aj. Zajišťuje 

se detailní mapování terénu, probíhá tvorba tzv. digitálních účelových map a tvorba 

digitálního modelu terénu. Výsledky těchto činností jsou podkladem pro zpracování 

projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Podáním této 

žádosti je pak zahájeno územní řízení, které je završeno vydáním územního rozhodnutí, 

které umisťuje stavbu závazně do území. V rámci územního řízení lze podávat stanoviska, 

námitky a připomínky, stavba je již projednávána v jediné zvolené variantě. 

                                                      
10

 Z anglického „Environmental Impact Assessment“ 
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Následně již dochází k výkupu pozemků, potřebných k realizaci liniové stavby, jsou 

zajišťovány podrobné průzkumy a zpracovávána dokumentace pro stavební povolení, která 

je přílohou k žádosti o vydání stavebního povolení. Podáním této žádosti je zahájeno 

stavební řízení, jehož výsledkem je (v ideálním případě) vydání stavebních povolení. Ta jsou 

vydávána vzhledem k rozsahu liniových staveb po stavebních objektech podle příslušnosti 

stavebních úřadů. Stavební povolení vydávají stavební úřady obecné (např. přeložky 

plynovodů, elektrického vedení) a speciální (silniční a železniční objekty Ministerstvo 

dopravy a krajské úřady, přeložky vodovodů, kanalizací, vodotečí obce s rozšířenou 

působností atp.). Stavba tak vstupuje do své realizační fáze, v níž se poprvé začnou 

projevovat významné vlivy stavby na životní prostředí. Realizace stavby bývá podmíněna 

velkým množstvím podmínek, které mají sloužit k co nejširší ochraně obyvatelstva a 

životního prostředí před negativními vlivy výstavby. Tyto podmínky jsou nezbytnou součástí 

rozhodnutí v procesech směřujících k povolení realizace stavby (územní rozhodnutí, stavební 

povolení), tyto podmínky je stavebník (investor) i zhotovitel povinen během výstavby i 

provozu liniové stavby důsledně dodržovat. 

Nově přijatý zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, 

vnáší do procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury určité významné modifikace. 

Stavební úřad může na žádost stavebníka spojit územní a stavební řízení. K zahájení 

stavebního řízení je nutné předložit doklady, jimiž stavebník prokazuje právo provést stavbu 

na daném pozemku, nová úprava umožňuje toto doložit až v průběhu spojeného řízení. 

Zákon se dotýká také úpravy výkupních cen pozemků (a práv odpovídajících věcnému 

břemeni) potřebných k výstavbě staveb dopravní infrastruktury a úpravy vyvlastnění podle 

zákona o vyvlastnění, přičemž zákon nově umožňuje, aby stavba mohla začít za určitých 

okolností i v případě, že bylo podáno odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění. 
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3 Ochrana životního prostředí a posuzování vlivů 

3.1 Obecně k ochraně životního prostředí a obyvatelstva 

Liniové stavby představují nejen vzhledem ke svému rozsahu výrazný zásah do 

stávajících poměrů v území a logicky tak patří do skupiny staveb, u nichž je zákonnými 

prostředky vyžadováno posouzení vlivu těchto staveb na životní prostředí a obyvatelstvo. 

Právní předpisy upravující posuzování vlivů na životní prostředí nejsou jedinými předpisy, 

které je potřeba při přípravě liniové stavby z hlediska životního prostředí zohlednit, jedná se 

však o právní úpravu, která představuje základní horizontální (vícesložkové) posouzení vlivů 

připravované koncepce či záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. 

Základ právní úpravy ochrany životního prostředí v České republice tvoří zákon 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady a 

povinnosti při ochraně životního prostředí a zlepšování jeho stavu. Ochranu životního 

prostředí definuje jako činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí, nebo se toto znečišťování či poškozování odstraňuje. Řadí sem ochranu jeho 

jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných 

vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Zákon o životním prostředí upravuje také 

odpovědnost pro případ porušení povinností při ochraně životního prostředí a stanovuje 

sankce za jeho poškozování. Široký pojem ochrany životního prostředí je pak dále 

specifikován v rámci právních předpisů chránících jeho jednotlivé složky. 

Ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

je vymezena jako 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. Zákon vymezuje soustavu zvláště chráněných území (národní parky, 

chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, přírodní památky), které podléhají zvýšenému stupni ochrany. V národních parcích 

je ex lege zákázáno stavět nové dálnice, silnice, železnice, plavební kanály, elektrická vedení 

VVN či dálkové produktovody, v chráněných krajinných oblastech je pak zakázáno stavět 

nové dálnice či plavební kanály. Výstavba takovýchto staveb je v těchto územích možná 

pouze po udělení výjimky z tohoto zákazu, a to v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje 
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nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná 

činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. 

Z pohledu výstavby nových liniových staveb má velký význam také ochrana krajinného rázu a 

vytváření přírodních parků; je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody k umístění a 

povolení staveb, jež mohou snížit nebo změnit krajinný ráz. Specifickou soustavu chráněných 

území pak představují území evropské soustavy Natura 200011 dle směrnice Evropské rady 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Záměry, které mohou mít vliv na území této soustavy, podléhají samostatnému hodnocení 

vlivů. Předmětem ochrany jsou dále zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, prvky 

územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky a je nutno přihlížet také 

k migračním koridorům a omezit tak fragmentaci krajiny a snižování biodiverzity. 

Dalšími významnými složkami životního prostředí, které jsou chráněny před 

negativními dopady při výstavbě a provozu liniových staveb, jsou ovzduší (zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší), povrchové a podzemní vody (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), lesní 

porosty spolu s pozemky určenými k plnění funkce lesa (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích) či 

půda, konkrétně zákonem definovaný zemědělský půdní fond (zákon č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu). Vzhledem k tomu, že liniové stavby jsou trasovány 

převážně po pozemcích, které jsou předmětem ochrany dle výše uvedených zákonů, je 

nutno při plánování nových liniových staveb volit takové trasování, které představuje 

kompromisní přístup při záboru a působení na výše zmíněné složky životního prostředí. 

Názor na to, které z výše uvedených složek náleží vyšší stupeň ochrany, se postupem času 

mění, dnes je preferován zábor zemědělské půdy před záborem lesních pozemků, v minulosti 

tomu bývalo opačně. Zároveň je nutné zajistit při výstavbě a provozu taková opatření, která 

zabrání kontaminaci půdy, povrchových i podzemních vod, a to jak pro případ běžného 

provozu, tak havárií. Přihlíží se k bonitě zemědělské půdy (minimalizace ztrát na 

zemědělském půdním fondu dle § 7 zákona o ochraně ZPF), vodním poměrům a zdrojům 

v území (§ 27 a násl. zákona o vodách) atd. V oblasti ochrany ovzduší se přihlíží především 

                                                      
11

  Území soustavy Natura 2000 tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti včetně povinnosti posuzovat 
koncepce a záměry z hlediska vlivu na tyto lokality definuje § 45a až 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. § 3 odst. 1 písm. p) tohoto zákona pak vymezuje soustavu Natura 2000 jako „celistvou 
evropskou soustavu území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a 
stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 
umožní tento stav obnovit“. 
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k množství emisí škodlivých látek do ovzduší, jež jsou produkovány zejména při provozu 

dopravních prostředků, ty ovšem představují až druhotný problém z hlediska samotných 

liniových staveb (lze je omezit až eliminovat tím, jaké pohonné látky budou složit k provozu 

dopravních prostředků). 

Při ochraně nelze opomíjet ani samotné obyvatelstvo. Ochrana výše uvedených 

složek životního prostředí představuje podstatnou část ochrany obyvatelstva jako takového, 

nezahrnuje ovšem všechny škodlivé aspekty způsobované provozem liniových staveb. 

Neméně důležitým okruhem ochrany je ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím 

záření tak, jak ji definuje díl šestý hlavy druhé části první zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. Prokázaná škodlivost hluku a vibrací pro lidský organismus vedla 

k zavedení limitů pro hluk a vibrace pro vnitřní a chráněné venkovní prostory. 

Ochrana životního prostředí a obyvatelstva si zároveň žádá, aby vykonávání a 

prosazování ochrany bylo co nejkomplexnější, jen tak lze totiž dosáhnout efektivity při 

odstraňování starých zátěží a zejména při povolování záměrů, které mají způsobit novou 

zátěž pro životní prostředí a obyvatelstvo. K tomu slouží obecné předpisy o posuzování vlivů 

na životní prostředí, které představují průřezovou právní úpravu posuzující i jen potenciálně 

škodlivé vlivy v souvislostech. Za vůbec první zákon věnující se problematice posuzování vlivů 

je považován v roce 1969 v USA přijatý zákon o politice v oblasti ochrany životního prostředí 

(Dvořák 2005, 7). Ten se pak stal inspirací pro některé západoevropské státy a následně celá 

Evropská společenství, tématika posuzování vlivů na životní prostředí se i díky společné 

snaze evropských zemí dostala také na mezinárodní fóra, záměry jsou posuzovány nejen 

v rámci jednoho státu, ale – jedná-li se o záměry s vlivem na sousední státy – i 

v přeshraničních souvislostech. Pod dohledem orgánů ochrany životního prostředí se ocitají 

jakékoliv záměry, které mají i jen potenciál životní prostředí určitým způsobem ohrozit. 

Institut posuzování vlivů na životní prostředí v moderních právních systémech představuje 

základní komplexní nástroj, sloužící ochraně životního prostředí před negativními vlivy, které 

mohou plynout z navrhovaných koncepcí či projektů. Zároveň se jedná o nástroj, který 

umožňuje široké veřejnosti dozvědět se podrobné informace o zamýšlených projektech. 

Uveřejnění a veřejné projednání dokumentace těchto záměrů je dnes již samozřejmou 

součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Samotné posuzování vlivů na životní 

prostředí se pak odehrává ve dvou základních rovinách, posuzování koncepcí (rovina 
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strategická) a posuzování záměrů (rovina projektů). Přehled toho, jak se s právní úpravou 

této problematiky vyrovnali normotvůrci na různých úrovních, je hlavním předmětem 

následujících kapitol. 

3.2 Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním právu 

Ve dnech 3. – 14. června 1992 se v brazilském Rio de Janeiru konala Konference OSN 

o životním prostředí a rozvoji. Na konferenci bylo přijato celkem pět klíčových dokumentů, 

z nichž dva – Deklarace z Ria a Agenda 21 – se výslovně dotýkají i posuzování vlivů na životní 

prostředí. Zásada č. 17 Deklarace požaduje, aby hodnocení vlivu činností na životní prostředí 

(EIA) jako nástroj uplatňovaný na celostátní úrovni byl aplikován na ty navrhované aktivity, 

které by pravděpodobně mohly mít závažný negativní dopad na životní prostředí a které jsou 

předmětem rozhodování odpovídajících státních orgánů. Agenda 21 se zmiňuje o integraci 

environmentálního posuzování mj. v kapitole 8 a 10. V obou případech se však jedná o 

obecné formulace, jejichž význam je spíše symbolický. 

25. února 1991 byla ve finském Espoo na jednání Evropské hospodářské komise 

přijata Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Úmluva 

z Espoo)12. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1997 a představuje základní mezinárodní 

úpravu tohoto institutu. Od smluvních stran se očekává, že přijmou veškerá vhodná a účinná 

opatření k prevenci, snížení a omezení vážných negativních vlivů činností přesahujících 

hranice států (mj. i v oblasti energetiky a dopravy) na stav životního prostředí a v konečném 

důsledku tak i na zdraví obyvatelstva. Úmluva zakládá povinnost smluvních stran vyhodnotit 

dopad těchto činností v co nejranějším stádiu jejich přípravy, a to především formou 

vzájemných oznámení a konzultací navrhovaných činností. Úmluva byla dvakrát 

novelizována. Seznam činností, na něž se text Úmluvy vztahuje především, stanovuje příloha 

I Úmluvy. Mezi tyto činnosti jsou zařazeny i výstavba dálnic, rychlostní komunikací, tratí pro 

dálkovou železniční dopravu, letišť s dráhou o délce 2 100 m a více, dále pak ropovody a 

plynovody s potrubím o velké světlosti či vnitrozemské vodní cesty. 

V roce 2003 byl na zvláštním zasedání smluvních stran Úmluvy z Espoo v Kyjevě 

podepsán Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Protokol SEA). Jeho 

                                                      
12

 Československo úmluvu podepsalo v srpnu 1991, Úmluva z Espoo vstoupila v souladu s článkem 18 v platnost 
v září 1997, Parlamentem ČR byla následně ratifikována v únoru 2001, ve Sbírce mezinárodních smluv je 
publikována pod číslem 91/2001. 
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cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a tím lidského zdraví, tohoto cíle 

má být dosaženo prostřednictvím posuzování připravovaných plánů a koncepcí z hlediska 

zájmů ochrany životního prostředí a zdraví, přičemž smluvní strany mají zajistit jasné, 

transparentní a účinné postupy jak tohoto cíle dosáhnout. Protokol doposud nevstoupil 

v platnost, Česká republika ho již ratifikovala. 

K důležitým prvkům procesu EIA řadíme mj. i účast veřejnosti na tomto řízení. Této 

problematice se v mezinárodním měřítku věnuje Úmluva o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

podepsaná 25. června 1998 na 4. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN 

„Životní prostředí pro Evropu“ v dánském Aarhusu (Aarhuská úmluva)13. Mezi základní cíle 

Aarhuské úmluvy patří podpora zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, 

vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se 

životního prostředí a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí.  

V příloze úmluvy jsou opět vyjmenovány činnosti, u kterých mají být aplikována 

ustanovení úmluvy, patří mezi ně i výstavba dálkových železničních tratí, letišť, dálnic, silnic 

pro motorová vozidla či vybraných čtyřpruhových silnic, vnitrozemských vodních cest a 

produktovodů. 

3.3 EIA a SEA v právu Evropské Unie 

Základním dokumentem v evropské komunitární úpravě posuzování vlivů na životní 

prostředí je Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí z 25. 6. 1985, ve znění směrnic 97/11/ES, 

2003/35/ES a 2009/31/ES (Směrnice EIA). Dle článku I. se Směrnice EIA vztahuje na 

posuzování vlivů těch veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, které by mohly 

mít významný vliv na životní prostředí. Členské státy jsou v souladu s článkem 2 povinny 

„přijmout všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před vydáním povolení podléhaly 

záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, 

rozsahu nebo umístění, požadavku získat povolení a posouzení jejich vlivů“. Směrnice dále 

podrobně specifikuje záměry, které mají podléhat posuzování a dělí je přitom na dvě 

                                                      
13

 Aarhuská úmluva vstoupila v platnost v říjnu 2001, Parlament ČR úmluvu ratifikoval v roce 2004, ve Sbírce 
mezinárodních smluv je úmluva vyhlášena pod číslem 124/2004. 



22 
 

základní skupiny, u první je posuzování dáno obligatorně bez ohledu na předpokládané vlivy, 

u ostatních záměrů je posuzování dáno fakultativně, přičemž členské státy samy stanoví 

podmínky (v souladu s článkem 4 směrnice), které určí, zda budou tyto záměry posuzovány. 

Obligatornímu posuzování podléhají záměry vyjmenované v příloze I směrnice, patří 

mezi ně mimo jiné i záměry na výstavbu a modernizaci dopravní a technické infrastruktury, 

jmenovitě se jedná o dálkové železniční tratě a letiště s dráhou nad 2 100 m, dálnice a 

rychlostní silnice, čtyřpruhové 14  a vícepruhové silnice o souvislé délce nad 10 km, 

vnitrozemské vodní cesty pro lodě nad 1 350 tun, produktovody o průměru větším než 800 

mm a délce přesahující 40 km či nadzemní vedení elektrické energie o napětí 220 kV a vyšším 

a o délce nad 15 kilometrů. 

Členské státy byly povinny do tří let od oznámení směrnice (3. července 1985) učinit 

opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí. Česká republika uvedla svou právní 

úpravu do souladu s touto směrnicí před vstupem do Evropské unie, zákon č. 100/2001 Sb. 

tuto směrnici plně respektuje. 

Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí upravuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (Směrnice SEA). Směrnice stanovila členským státům jako 

nejzazší datum harmonizace domácí právní úpravy 21. červenec 2004, do českého práva byla 

tato směrnice transponována zákonem č. 93/2004 Sb. (novela zákona č. 100/2001 Sb.). 

3.4 Posuzování vlivů na životní prostředí v České republice 

Základy právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v České republice byly 

položeny v roce 1992, v první fázi se jednalo o několik ustanovení (§ 20 až 26) v rámci zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ještě téhož roku však byla přijata komplexní samostatná 

zákonná úprava tohoto institutu ve formě zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Jednalo se o na svou dobu poměrně pokrokový zákon, vycházející ze 

zahraničních úprav této problematiky. Předmětem úpravy bylo podle části první tohoto 

zákona „posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, 

                                                      
14

 V oficiálním českém znění směrnice je uveden termín “čtyřproudý“, což odporuje oborové terminologii, 
používané mj. v českých technických normách, jmenovitě např. ČSN 73 6100 či ČSN 73 6101, v tomto výčtu tedy 
záměrně uvádím sice odlišný, nicméně oborově konformní termín „čtyřpruhový“. 
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technologií, rozvojových koncepcí a programů, a výrobků na životní prostředí“. Část druhá 

byla věnována posuzování staveb, činností a technologií, část třetí posuzování koncepcí a 

programů a část čtvrtá posuzování výrobků. Část pátá pak určovala orgány státní správy 

příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí, těmi byli Ministerstvo životního prostředí, 

Česká inspekce životního prostředí a okresní úřady. V přílohách zákona pak byly uvedeny 

stavby, činnosti a technologie posuzované v působnosti ministerstva 15 a okresních úřadů. 

V souvislosti s přípravami České republiky na vstup do Evropské unie proběhlo i 

sbližování právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí s úpravou Evropských 

společenství. Pro dosažení souladu se směrnicí EIA byla zvolena cesta přijetí zcela nového 

zákona, odrážejícího požadavky kladené na institut posuzování vlivů výše zmíněnou směrnicí. 

Základní právní úpravou tohoto institutu v České republice je tedy v současnosti zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, účinný od 1. 1. 2002, který z velké 

části nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb16. V původním zákoně tak zůstala již jen úprava 

posuzování vlivů koncepcí v části třetí, ani tato úprava však nevydržela dlouho. K datu vstupu 

České republiky do Evropské unie vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákona o posuzování 

vlivů, vyhlášená pod číslem 93/2004 Sb., která právní úpravu posuzování vlivů koncepcí na 

životní prostředí vtělila do zákona o posuzování vlivů a zároveň tak zrušila i poslední 

pozůstatek původního zákona č. 244/1992 Sb. 

Právě úprava koncepčního posuzování přichází při zrodu liniové stavby na řadu jako 

první, jednotlivé stavby se tu neposuzují konkrétně v detailu, nýbrž obecněji v souvislostech, 

zároveň je žádoucí na úrovni koncepcí vytvořit prostor pro určitá variantní řešení tam, kde 

jsou předpokládány vzájemné střety odlišných územních požadavků. Povinnost koncepčního 

hodnocení vlivů těchto variant na životní prostředí vyplývá z příslušných ustanovení 

stavebního zákona jako součást vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, resp. ze 

zákona o posuzování vlivů v případě oborových koncepcí.   
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 Ministerstvu příslušelo dle přílohy 1 mj. posuzování výstavby dálnic a silnic I. třídy, železnic, letišť a stálých 
závodišť motorových vozidel se zpevněnou drahou, vodních cest včetně přístavů (bod 7.1) či staveb technické 
infrastruktury energetického průmyslu, jmenovitě šlo o dálkové plynovody, ropovody, parovody, horkovody a 
jiné produktovody či dálková přenosová vedení elektrické energie od 110 kV a výše (bod 3.8). 
16

  Původní zákon č. 244/1992 Sb. byl zrušen k 1. květnu 2004.  Starší záměry, u kterých byl proces posuzování 
vlivů na životní prostředí zahájen před účinností nového zákona popř. novely současného zákona a dosud nebyl 
ukončen, mají být dle přechodných ustanovení posuzovány podle právní úpravy platné ke dni zahájení procesu 
posuzování, shodný princip platí i pro novelizace zákona 100/2001 Sb. Aktuálně jsou tak záměry posuzovány 
podle několika různých časových verzí zákona, přehled viz: http://tomcat.cenia.cz/eia/legislativa.jsp. 

http://tomcat.cenia.cz/eia/legislativa.jsp
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4 Územní plánování a posuzování koncepcí 

4.1 Cíle a úkoly územního plánování 

Aby vůbec mohl investor přistoupit k realizaci liniové stavby, musí nejdříve vyhovět 

požadavkům právních předpisů, týkajících se územního plánování – musí získat územní 

rozhodnutí. Z hlediska ochrany životního prostředí a obyvatelstva a pro stanovení a prevenci 

negativních dopadů stavby na něj se jedná o rozhodující fázi celého procesu přípravy a 

výstavby liniové stavby. Tyto stavby však nelze do území umisťovat jen tak, jejich velký 

rozsah a charakter vyžaduje poměrně postup postupné přípravy a ukotvení takovéto stavby 

v jednotlivých územně plánovacích dokumentech, bez nichž žádná takováto stavba vzniknout 

nemůže. 

Územní plánování, jeho cíle, úkoly a nástroje definuje v celé své části třetí stavební 

zákon. Územní plánování lze popsat jako zákonem vymezenou činnost, jejímž cílem 

je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající dle definice 

v §18 stavebního zákona „ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ Zákon přitom 

klade důraz na soustavnost, komplexnost a účelnost funkčního využití a prostorového 

uspořádání území při dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů v území. Orgánům 

územního plánování pak připadá důležitá role při koordinaci veřejných a soukromých záměrů 

změn v území či výstavby a jiných činností ovlivňujících území, zároveň mají také 

zabezpečovat a konkretizovat ochranu veřejných zájmů, které vyplývají ze zvláštních 

právních předpisů. Patří mezi ně různé přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, za podstatnou 

složku je dále uváděna ochrana krajiny jako prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti. V §5 je pak výslovně umožněno umisťovat v souladu s charakterem území do 

nezastavěného území i stavby veřejné dopravní infrastruktury. 

Mezi základní úkoly územního plánování pak zákon mj. řadí prověřování a posuzování 

potřeby změn v území, veřejného zájmu na jejich provedení, jejich přínosy, problémy či rizika 

s ohledem např. na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na 

veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání. Pro umístění, uspořádání a řešení staveb 

má pak stanovovat podmínky a také urbanistické, architektonické a estetické požadavky. Vliv 
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konkrétně těchto požadavků se v poslední době rozšiřuje do oblasti liniových staveb 

významnější měrou než kdy dříve, kdy se i na takovýchto čistě funkčně-technických stavbách, 

jako jsou např. silniční mosty či sloupy elektrického vedení, podílejí architekti a designéři, 

s úmyslem začlenit nové stavební dílo co nejvíce do prostředí, pro které samotná liniová 

stavba představuje mnohdy výrazný zásah do jeho celistvosti a charakteru. Z hlediska 

životního prostředí má docházet nejen k vyloučení či omezování nepříznivých zásahů do 

území, ale také eliminaci starých škod v území prostřednictvím nutných asanačních, 

rekonstrukčních či rekultivačních činností. Nosným principem celé právní úpravy je pak 

povinnost orgánů územního plánování zajišťovat podmínky pro trvale udržitelný rozvoj 

území, kam ze své podstaty spadá také povinnost chránit životní prostředí v mezích a 

prostředky stanovenými zvláštními právní předpisy. 

4.2 Koncepční nástroje územního plánování 

Nový stavební zákon vnesl do právní úpravy nástrojů územního plánování významné 

změny jak v pojmovém tak i obsahovém smyslu. Podle jejich charakteru je možné tyto 

nástroje dělit do dvou základních skupin, jsou jimi nástroje koncepční, tj. územně plánovací 

podklady, politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, a nástroje realizační, 

do této skupiny řadíme územní rozhodnutí, územní souhlas a územní opatření a 

v zastavěném území také schválený regulační plán, který zde plní funkci územního 

rozhodnutí. 

4.2.1 Územně plánovací podklady 

Podle úpravy § 25 stavebního zákona řadíme do této skupiny územně analytické 

podklady (zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území) a územní studie (ověřují možnosti a 

podmínky změn v území). Tyto dokumenty slouží jako podklad k pořizování a ke změnám 

ostatních koncepčních nástrojů a pro následné rozhodování v území. 

Územně analytické podklady a územní studie postupně nahrazují starší, 

v předchozím stavebním zákoně definované dokumenty, jimiž jsou urbanistická studie, 

územní generel, územní prognóza a územně technické podklady. Náležitosti obsahu územně 

analytických podkladů stanovují prováděcí vyhlášky, jejich obsah pak již úřady územního 

plánování. Jedná se o podpůrné nástroje, shromažďující informace o stavu, možnostech a 
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limitech využití území. Je kladen důraz na jejich soustavnou – průběžnou aktualizaci s tím, že 

každé dva roky má být provedena aktualizace úplná.  

Územní studie slouží k řešení vybraných problémů, úprav nebo rozvoje funkčních 

systémů v území, jde např. o veřejnou dopravní či technickou infrastrukturu, územní systém 

ekologické stability, ochranu veřejného zdraví aj. 

4.2.2 Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje (PÚR) je hierarchicky nejvýše postaveným územně 

plánovacím nástrojem a díky tomuto postavení má nejobecnější charakter. Slouží ke 

konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech, opět je tu kladen důraz na udržitelný rozvoj území. Jde o dokument, který 

určuje strategii a základní podmínky pro naplňování výše jmenovaných úkolů, koordinuje 

tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje a jiných koncepcí schvalovaných ústředními 

státními orgány. 

Z pohledu přípravy a výstavby liniových staveb je PÚR koncepčním dokumentem, 

který vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a 

republikového významu nebo ty které svým významem přesahují území jednoho kraje. Na 

této úrovní také vymezuje územní systém ekologické stability a stanovuje limity pro využití 

území. Součástí PÚR je i stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů PÚR 

na udržitelný rozvoj území, jehož přílohou je i vyhodnocení vlivů PÚR na životní prostředí, tj. 

strategická EIA, a vyhodnocení vlivů na oblasti soustavy Natura 200017. 

Schválená politika je právně závazná pro tvorbu územně plánovacích dokumentací a 

pro rozhodování v území, celý dokument má být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, schválená PÚR z roku 2008 je v současnosti dostupná na internetových stránkách 

Ministerstva pro místní rozvoj18, které je pořizovatelem politiky. Návrh PÚR schvaluje vláda 

formou vládního usnesení. Tato skutečnost se stala předmětem kritiky, kdy je především 

                                                      
17

  Území soustavy Natura 2000 tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti včetně povinnosti posuzovat 
koncepce a záměry z hlediska vlivu na tyto lokality definuje § 45a až 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. § 3 odst. 1 písm. p) tohoto zákona pak vymezuje soustavu Natura 2000 jako „celistvou 
evropskou soustavu území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a 
stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 
umožní tento stav obnovit“. 
18

 http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-
republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008  

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008
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nevládními organizacemi namítáno, že proti ní nelze podat žádný opravný prostředek a ani ji 

přezkoumat. Mezi nejčastěji kritizované součásti PÚR pak patří právě vymezení tahů dálniční 

a silniční sítě, kde vzniká obava z toho, že tyto záměry budou bez dalšího přejaty do nižších 

stupňů dokumentací19 bez dalšího s odkazem na umístění v PÚR. Ministerstvo pro místní 

rozvoj v komentáři k metodice vyhodnocení vlivů PÚR na životní prostředí20 tyto obavy 

vyvrací a vyjadřuje názor, že PÚR deklaratorně vymezuje koridory jako invariantní spojnice 

dvou bodů aniž předjímá směrový průběh osy koridoru, jeho šířku nebo konkrétní technické 

parametry navrhovaného řešení. S ohledem na stupeň obecnosti PÚR dané způsobem 

vymezení ploch a koridorů není úkolem tvůrců PÚR jednoznačně identifikovat dotčené 

lokality, kvantifikovat míru jejich dotčení a v převážné většině případů ani formulovat závěry 

o významnosti nebo rozsahu vlivů. Identifikace nejvýznamnějších rizik vzniku negativních 

vlivů na složky životního prostředí má být předmětem přesnějšího vymezování koridorů nebo 

ploch (os, oblastí): 

  v rámci územně plánovacích dokumentací včetně podrobnějšího vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí a udržitelný rozvoj území adekvátně měřítku podrobnosti,  

 v rámci oborových koncepcí včetně podrobnějšího posouzení vlivů na životní 

prostředí adekvátně měřítku podrobnosti v rámci strategického posuzování (SEA) a 

 v navazujících etapách projektové přípravy záměrů a jejich projektového posouzení 

vlivů na životní prostředí (EIA). 

Tento postoj byl potvrzen i v judikatuře Nejvyššího správního soudu21, podle jeho 

názoru politika územního rozvoje určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů 

územního plánování v jeho dalších fázích. Nejde tedy o konkrétní regulaci určitého území s 

obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o koncepční nástroj územního plánování, který 

stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových i mezinárodních souvislostech a který 

je určen orgánům veřejné správy. Není proto opatřením obecné povahy, proti němuž je 

určena soudní ochrana dle § 101a soudního řádu správního, neboť z formálního a zejména z 

materiálního hlediska nenaplňuje jeho znaky. 

                                                      
19

 tj. do zásad územního rozvoje popř. územních plánů 
20

 MMR: Komentář k metodice vyhodnocení vlivů PÚR na životní prostředí, http://www.mmr.cz/Uzemni-
planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-
rozvoje-CR-2008, VVURÚ Příloha A (SEA) 
21

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2009, čj. 9 Ao 3/2009 - 59, www.nssoud.cz. 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b908878b-53f2-4056-be58-10c7ce523db2
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4.2.3 Územně plánovací dokumentace 

Do této skupiny zákon řadí tři typy územně-plánovacích nástrojů, jsou jimi zásady 

územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Jsou vydávány formou opatření obecné 

povahy postupem podle ustanovení § 171 až § 173 správního řádu. Z toho plynou také 

základní procesní náležitosti pro jejich vydávání. Lze je vydat pouze na základě zmocnění 

zákona, musí obsahovat odůvodnění a doručují se po projednání s dotčenými orgány 

veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. V řízeních, která vedou k vydání těchto 

dokumentací, mohou vystupovat občanská sdružení a občanské iniciativy, lze v nich uplatnit 

požadavky Aarhuské úmluvy, týkající se účasti veřejnosti při rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí. 

Zásady územního rozvoje (ZÚR)  

ZÚR jsou zpracovávány pro celé území kraje, nahrazují v předchozím stavebním 

zákoně definované tzv. územní plány velkých územních celků (ÚPN VÚC). Vymezení rozsahu 

zpracovávaného území hranicemi krajů dle krajského zřízení významně snižuje náročnost 

schvalování tohoto typu dokumentace (oproti původním ÚPN VÚC), ZÚR pořizuje krajský 

úřad a schvaluje je krajské zastupitelstvo. Cílem ZÚR je stanovit účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje jako samosprávné územní jednotky, vymezují plochy a koridory 

nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Jedná se zejména o plochy či 

koridory pro veřejně prospěšné stavby či veřejné prospěšná opatření, mají stanovit kritéria 

pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Patří mezi 

ně také především hlavní koridory dopravní a technické infrastruktury, územní systém 

ekologické stability a jiná území se zvláštními zájmy. Součástí ZÚR je i vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, které zahrnuje i posouzení vlivů ZÚR na životní prostředí (SEA) a 

oblasti soustavy Natura 2000. 

Územní plán 

Územní plán je vytvářen pro celé území obce, podle § 43 stavebního zákona stanoví 

základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 

uspořádání (čili tzv. urbanistickou koncepci obce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. V souvislostech a podrobnostech území obce má zpřesňovat a rozvíjet cíle a 

úkoly územního plánování v souladu se zásadami a politikou územního rozvoje. Vymezuje 
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hranice zastavěného území obce, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření a pro územní rezervy a zároveň stanovuje podmínky pro jejich využití. 

Návrh na pořízení územního plánu obce může podat dle § 44 stavebního zákona orgán 

veřejné správy, občan obce či vlastník pozemku či stavby na území obce, především jej však 

obec, pro jejíž území se územní plán vyhotovuje, pořizuje z vlastního podnětu, který může 

podat zastupitelstvo obce. Územní plán je zastupitelstvem obce také schvalován a vydáván 

jako opatření obecné povahy. 

Regulační plán 

Regulační plán dle dikce § 61 stavebního zákona „stanoví podrobné podmínky pro 

využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a 

charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí“. Vymezí se v něm veřejně 

prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Zpracovává se pro vymezené území kraje, 

obce či vojenského újezdu. Rozhodnutí o jeho pořízení, schválení a vydání přísluší 

zastupitelstvu kraje (pro plochy vymezené zásadami územního rozvoje), zastupitelstvu obce 

(pro plochy stanovené územním plánem obce), popřípadě Ministerstvu obrany (v ploše, 

která je součástí vojenského újezdu). Je-li pořizovatelem regulačního plánu kraj, vyžaduje 

zákon jeho projednávání spojit s postupy při posuzování vlivů na životní prostředí dle 

zvláštního právního předpisu (zákon o posuzování vlivů). 

4.3 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v českém právním řádu zakotveno 

od roku 1992, platná právní úprava je od roku 2004 zahrnuta do zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování na životní prostředí. Tato úprava zároveň stanoví zvláštní podmínky pro 

posuzování politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací, přičemž odkazuje 

na příslušná ustanovení stavebního zákona, který tak představuje doplňkový pramen právní 

úpravy koncepčního posuzování. Nejprve je však nutno zmínit principy a postupy obecné 

právní úpravy posuzování vlivů koncepcí. 

4.3.1 Předmět posuzování 

Mezi koncepční dokumenty posuzované na základě zákona o posuzování vlivů jsou 

řazeny 3 skupiny dokumentů, jsou jimi: 
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 koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů, jež podléhají procesu 

EIA a jsou zpracovávány v zákonem vyjmenovaných oblastech22 (např. zemědělství, 

průmyslu, energetiky, telekomunikací, dopravy či regionálního rozvoje), 

 koncepce, jejichž posuzování je dáno zvláštními právními předpisy23, a to s ohledem 

na možnost jejich vlivu na životní prostředí a 

 koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie. 

Tyto koncepce podléhají posuzování obligatorně, pokud je jimi dotčené území 

tvořeno obvodem více než jedné obce. Je-li dotčené území tvořeno územím pouze jedné 

obce, proběhne posouzení takové koncepce pouze tehdy, pokud je vyžadováno v závěru 

zjišťovacího řízení. V zjišťovacím řízení je také rozhodováno o tom, zda budou posuzovány 

změny všech výše uvedených koncepcí. 

Z posuzování jsou výslovně vyloučeny některé druhy koncepcí, jedná se o koncepce 

zpracovávané pouze pro účely obrany státu, koncepce pro případ mimořádných událostí a 

finanční a rozpočtové koncepce. 

4.3.2 Způsob posuzování a okruh účastníků 

V rámci posuzování koncepce dochází k zjišťování, popisování a hodnocení 

předpokládaných přímých i nepřímých vlivů, a to jak pro případ provedení tak i neprovedení 

koncepce a cílů v ní pro dané období stanovených. Východiskem je stav dotčeného území 

v době podání oznámení koncepce s přihlédnutím i k jiným zamýšleným koncepcím či 

záměrům. Během posuzování jsou navrhována a posuzována i opatření k předcházení, 

vyloučení, snížení zmírnění či kompenzaci nepříznivých vlivů. Varianty jsou posuzovány 

pouze v případě, že jsou navrženy. 

Okruh účastníků procesu posuzování je vymezen ve společných ustanoveních zákona 

o posuzování vlivů, pro posuzování koncepcí existují drobné odchylky od posuzování záměrů. 

Oznamovatel je označován jako předkladatel a jinak je také definována příslušnost 

ministerstva resp. orgánu kraje jako příslušného úřadu. Ministerstvo zajišťuje posuzování 

                                                      
22

 § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů, jedná se např. o politiku územního rozvoje, zásady 
územního rozvoje, územní plány obcí podle stavebního zákona (183/2006 Sb.), státní a územní energetické 
koncepce podle zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.), plány odpadového hospodářství podle zákona o 
odpadech (185/2001 Sb.), plán hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí podle vodního zákona 
(254/2001 Sb.) aj. 
23

 koncepce ve smyslu § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více 

krajů, území národního parku, chráněné oblasti popř. také pokud zasahuje území celé 

republiky. Blíže k ostatním účastníkům procesu posuzování v kapitole 5.2.3. 

4.3.3 Průběh posuzování 

Oznámení koncepce 

Proces je zahajován předložením oznámení koncepce příslušnému úřadu. Oznámení 

je povinen předložit ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce neboli předkladatel. 

Požadovaný rozsah oznámení je stanoven přílohou č. 7 zákona o posuzování vlivů. Příslušný 

úřad oznámení náležitě zveřejní a rozešle kopii k vyjádření dotčeným správním úřadů a 

samosprávným celkům. K oznámení koncepce se může, tak jako je tomu u záměru, vyjádřit 

kdokoliv písemnou formou, a to ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Zjišťovací řízení a jeho závěr 

Úkolem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen jako „vyhodnocení“, jedná se o obdobu 

dokumentace záměru), u koncepcí, jejichž posuzování je není dáno obligatorně, je 

v zjišťovacím řízení určeno, zda bude koncepce dále posuzována. Příslušný úřad vydá závěr 

zjišťovacího řízení, který náležitě zveřejní a rozešle dotčeným správním úřadům a územním 

samosprávným celkům. 

Vyhodnocení vlivů koncepce jako součást návrhu koncepce 

Vyhodnocení zajišťuje předkladatel, zpracovatelem vyhodnocení neboli 

posuzovatelem může být pouze autorizovaná osoba 24  dle zákona o posuzování vlivů. 

Obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 9 zákona o posuzování vlivů. Předkladatel je 

povinen posuzovateli v průběhu zpracovávání koncepce zasílat došlá vyjádření, posuzovatel 

na základě obdržených podkladů zpracuje vyhodnocení, které je nedílnou součástí návrhu 

koncepce. Další postup zahrnuje zveřejnění a rozeslání návrhu koncepce a jeho veřejné 

projednání. 

                                                      
24

 Podmínky udělení, popř. odnětí autorizace stanovuje § 19 zákona o posuzování vlivů s odkazem na postup 
podle správního řádu. Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí uděluje a odnímá Ministerstvo 
životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. 
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Stanovisko k návrhu koncepce 

Stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

vydává příslušný úřad, podkladem jsou mu návrh koncepce, vyjádření k návrhu a veřejné 

projednání. Příslušný úřad může s navrženou koncepcí vyjádřit nesouhlas, navrhnout její 

doplnění popř. opatření ke kompenzaci a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce. 

Stanovisko je nezbytnou součástí procesu schvalování koncepce a schvalovací orgán je 

povinen požadavky a podmínky ze stanoviska do schvalovaného návrhu zahrnout, v případě, 

že tak neučiní, musí svůj postup náležitě odůvodnit. 

4.3.4 Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů PÚR a ÚPD 

Zákon o posuzování vlivů předpokládá v § 10i zvláštní právní úpravu posuzování 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace ve stavebním zákoně. 

Požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů těchto dokumentů na životní prostředí 

stanovují Ministerstvo životního prostředí a příslušné orgány kraje jako dotčené úřady ve 

smyslu stavebního zákona. 

Jak již bylo zmíněno výše, součástí schváleného znění politiky územního rozvoje je i 

stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů PÚR na udržitelný rozvoj 

území, jehož přílohou je i vyhodnocení vlivů PÚR na životní prostředí, tj. strategická EIA, a 

vyhodnocení vlivů na oblasti soustavy Natura 200025. 

V případě územně plánovacích dokumentací se vyžaduje vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území (VVURÚ), a to u zásad územního rozvoje obligatorně a u územního 

plánu tehdy, pokud příslušný úřad uplatní požadavek na takovéto vyhodnocení. Obsah 

VVURÚ stanovuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., přičemž z hlediska ochrany životní 

prostředí jsou klíčové části A (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a B (vyhodnocení vlivů 

na území Natura 2000). Analogicky k náležitostem vyhodnocení koncepce dle zákona o 

posuzování vlivů (příloha č. 9) pak stavební zákon ve své příloze blíže specifikuje rámcový 

obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního 

plánu na životní prostředí. 

                                                      
25

 Blíže k některým aspektům nedostatečného vyhodnocení vlivů viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 18. 11. 2009, čj. 9 Ao 3/2009 - 59, www.nssoud.cz. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je integrální součástí procesu schvalování 

koncepce, což významně zkracuje a zjednodušuje nároky na vedená řízení. Územně 

plánovací dokumentace jsou vydávány jako opatření obecné povahy, součástí schvalovacího 

procesu je i veřejné projednání tohoto dokumentu a možnost daný návrh připomínkovat. 

Veřejnosti je tak umožněno se významnou měrou podílet na podobě těchto dokumentů.  

Stanovisko k vyhodnocení vlivů není přímo přezkoumatelné soudní cestou. Nejvyšší 

správní soud k přezkumu stanoviska k posuzování vlivů ve své judikatuře 26  uvádí, že 

Aarhuská úmluva ani směrnice EIA nevyžadují samostatný přímý a bezprostřední přezkum 

rozhodnutí, aktů nebo nečinností, vztahujících se k záměru. Postačuje jejich přezkoumání ve 

fázi, kdy takovýmito úkony dochází k zásahu do právní sféry fyzických a právnických osob. 

Nejvyšší správní soud vyslovil tyto závěry jak ve vztahu k procesu EIA, tak ve vztahu k procesu 

SEA. Tím spíše, že směrnice SEA, na rozdíl od směrnice EIA, požadavek na soudní kontrolu 

procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí vůbec neobsahuje. K zásahu do 

subjektivního práva navrhovatelů tedy může dojít až vydáním konečného závazného aktu 

veřejné správy, tj. vydáním územně plánovací dokumentace. Stanovisko není rozhodnutím 

ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního, proto jej lze přezkoumat pouze jako podklad 

opatření obecné povahy. Tento přezkum pokrývá zákonnost stanoviska z hmotněprávního i 

procesněprávního hlediska.  

4.4 Ochrana veřejných zájmů v územním plánování a řešení rozporů 

Při pořizování územně plánovací dokumentace je její pořizovatel povinen umožnit 

dotčeným orgánům státní správy uplatnit jejich stanoviska a tato stanoviska následně 

projednat. Vyjádří-li dotčený orgán ve svém stanovisku nesouhlas s pořizovatelem 

předkládaným řešením, je pořizovatel povinen dokument přepracovat popř. předkládané 

řešení upravit tak, aby bylo dosaženo dohody s příslušným dotčeným orgánem. Při řešení 

rozporů se postupuje podle správního řádu (§ 136 SŘ). 

Dotčené orgány státní správy jsou orgány, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu 

veřejných zájmů ve specifických oblastech. Na prvním místě bývá zpravidla uváděna ochrana 

životního prostředí, a to podle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, a 

zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Dotčenými orgány jsou na různých úrovních a 
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 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, čj. 8 Ao 2/2010 - 644, www.nssoud.cz. 
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dle věcné příslušnosti Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost, orgány kraje, popř. krajské hygienické stanice. Ve věci 

ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je příslušná 

celá řada dotčených orgánů, jež vydávají svá závazná stanoviska, popř. udělují souhlas či 

výjimku z ochrany (typicky např. výjimka udělovaná MŽP ze zákazu výstavby nových silnic či 

dálnic v chráněných územích). Ochrana vod je vykonávána dle ustanovení zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách, dotčené orgány podávají vyjádření. Dalšími významnými oblastmi 

ochrany v kontextu ochrany životního prostředí a obyvatelstva jsou ochrana ovzduší (zákon 

č. 86/2002 Sb.), ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.), ochrana lesa 

(zákon č. 289/1995 Sb.), ochrana ložisek nerostných surovin (zákon č. 44/1998 Sb.), 

odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb.), či ochrana veřejného zdraví (zákony 

č. 164/2001 Sb. a 258/2000 Sb.) a další. Orgánům, jimž je svěřen výkon státní správy ve 

věcech liniových staveb již byly věnovány kapitoly 2.1.1 a 2.1.2. 

Jednotlivé dokumenty na různých úrovních je nutno vzájemně koordinovat, přičemž 

„nižší“ stupně dokumentací musí být uvedeny do souladu s dokumentací „vyššího“ stupně. 

Soulad návrhu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje musí být před jejich 

vydáním posouzen Ministerstvem pro místní rozvoj, obdobně soulad návrhu územního plánu 

se zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje posoudí příslušný krajský úřad. 

Soulad návrhu regulačního plánu posuzuje sám pořizovatel. Proti opatření obecné povahy se 

nelze odvolat ani podat rozklad. Lze však provést změnu nebo zrušení pravomocného 

rozhodnutí o námitkách, jež mohou vyvolat změnu opatření obecné povahy. Obnova řízení 

není přípustná, posouzení souladu opatření obecné povahy s právní předpisy je umožněno 

v rámci přezkumného řízení (§ 94 správního řádu). 

Ochrana životního prostředí je při projednávání výše uvedených dokumentací jedním 

z hlavních zájmů, zdaleka ne však jediným, zájmy a požadavky v oblasti ochrany životního 

prostředí a obyvatelstva spolu s cíly zabezpečujícími ekonomický a sociální rozvoj společnosti 

je potřeba posuzovat ve vzájemných souvislostech tak, aby byl naplněn základní požadavek 

zákona, jímž je trvale udržitelný rozvoj. Pořizování dokumentací musí probíhat s ohledem na 

ochranu životního prostředí. Dojde-li při projednávání dokumentací k rozporu mezi 

požadavky orgánů ochrany životního prostředí a požadavky jinými, je potřeba tyto rozpory 
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vyřešit, a to postupem dle správního řádu. Nedojde-li ke shodě ani na úrovni ministerstev, 

rozhoduje o řešení rozporu až vláda.  

Liniové stavby dopravní infrastruktury patří díky svému charakteru k těm 

kontroverznějším a diskutovanějším, v uplynulých měsících a letech jsme tak byli svědky 

několika rozhodnutí spojených s odstraňováním rozporů mezi odlišnými požadavky 

především ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí, týkajících se např. vedení 

dálnice D3, rychlostní silnice R55 či severní části Pražského okruhu. Pro tyto případy byla 

ustanovena 27  speciální komise odborníků, složená poměrně ze zástupců jmenovaných 

oběma stranami (tj. ministerstvy dopravy a životního prostředí), jejímž úkolem bylo vybrat 

nejvhodnější variantu vedení koridoru těchto staveb, která má být následně zapracována do 

územně plánovací dokumentace. Projednávání záměrů liniových staveb je často spojeno 

s požadavky na zpracování variantního řešení, které se v daném měřítku často odklánějí od 

koridorů stanovených v rámci územně plánovacích dokumentací, proto je dle mého názoru 

velmi důležité, aby již při schvalování těchto dokumentací byly náležitě posouzeny jednotlivé 

varianty řešení z hlediska jejich umístění, případně aby došlo k zapracování variantního 

řešení přímo do schváleného znění koncepce. Zapracování variantních řešení do ÚPD má 

ovšem i své odpůrce, a to zejména proto, že variantní řešení vymezuje pro vedení liniové 

stavby další plochu, která by mohla být určena k jinému účelu a nestanoví tak jasně, kudy má 

trasa vést. Přesné vymezení trasy by však mělo být úkolem až konkrétního projektového 

posuzování a výběru finální varianty na základě podrobných kritérií v koridoru (koridorech) 

vymezeném územně plánovací dokumentací. Úkolem územně plánovací dokumentace tedy 

má být stanovení určitého koridoru, v rámci kterého má být trasa následně vedena, a to 

s ohledem na charakter území, kterým určený koridor prochází. 
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 Usnesení vlády ČR č. 1064/2007 ze dne 19. 9. 2007 o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v 
letech 2008 až 2013 
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5 Projektové posuzování a umisťování staveb do území 

5.1 Obecně k umisťování staveb do území 

Druhou, svým charakterem autonomní etapou přípravy liniové stavby a jejího 

posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, je již etapa konkrétního projektu a jeho 

posuzování. Projekt – neboli v terminologii zákona o posuzování záměr – by měl být navržen 

již v souladu s koncepčními dokumenty, jejichž vznik většinou předchází vzniku samotného 

záměru. Je-li ovšem záměr navrhován v jiné podobě, než je stanovena dokumenty 

koncepčními, může se stát tato etapa podkladem pro případné změny koncepčních 

dokumentů, ty však musí nastat ještě před umístěním samotné stavby do území, tj. před 

vydáním územního rozhodnutí, jež je základním dokumentem. Toto je žádoucí zejména 

v případech, kdy došlo k určitým změnám v území, na které doposud nestačily platné 

koncepční dokumenty reagovat. Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (až na 

výjimky stanovené zákonem) nelze v území umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, 

popř. měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území či chránit zájmy v území. Jedná se 

o základní nástroj územního plánování, který umožňuje realizovat záměry či chránit zájmy 

stanovené koncepčními nástroji územního plánování. 

Stavební zákon v § 77 taxativně vyjmenovává, jaká rozhodnutí jsou považována za 

územní rozhodnutí, jsou jimi 

 rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

 rozhodnutí o změně využití území 

 rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

 rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 

 rozhodnutí o ochranném pásmu. 

K vydání územního rozhodnutí je oprávněn příslušný stavební úřad, činí tak na 

základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. 

Stavební zákon ve svém § 192 uvádí, že na postupy a řízení dle tohoto zákona se 

použijí ustanovení správního řádu, pokud není stanoveno jinak. Územní řízení je tedy řízením 

správním a použijí se pro něj ustanovení správního řádu s odchylkami dle stavebního zákona. 

Odlišná úprava řízení se dotýká mimo jiné vymezení okruhu účastníků řízení, zahájení a 
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přerušení řízení, uplatňování stanovisek, námitek a připomínek dle §89 stavebního zákona či 

náležitostí územního rozhodnutí. 

Aby mohlo být územní rozhodnutí vydáno, je investor liniové stavby povinen 

k územnímu řízení předložit celou řadu stanovisek a rozhodnutí, mnohé z nich se přímo 

dotýkají ochrany životního prostředí, jedná se mj. o závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zásah do významného krajinného 

prvku), § 4 odst. 3 (závazné stanovisko k odlesnění nad 0,5 hektaru), § 12 odst. 2 (ochrana 

krajinného rázu), další vyjádření a stanoviska se týkají záboru pozemků určených pro plnění 

funkce lesa, výstavby v ochranném pásmu lesa či odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, ke stavbě se vyjadřují různé odbory (včetně odboru životního prostředí) obcí s 

rozšířenou působností, odbory krajského úřadu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, 

hasičské záchranné sbory, obvodní báňské úřady, správy povodí, krajské hygienické správy a 

další. Dojde-li k vypořádání námitek a připomínek a jsou-li splněny náležitosti řádného 

územního řízení, příslušný úřad vydá územní rozhodnutí, kterým je (po nabytí právní moci) 

stavba závazně umístěna do území. 

Zásadní podmínkou pro vydání územního rozhodnutí je ovšem stanovisko příslušného 

úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále také jako „stanovisko 

EIA“), a to u záměrů, u nichž toto stanovisko platná právní úprava vyžaduje. 

5.2 Posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

5.2.1 Předmět posuzování 

Předmětem posuzování jsou záměry a jejich významné změny. Záměrem se pro účely 

zákona o posuzování rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona. 

Obligatorně posuzování podléhají záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii I a jejich 

změny, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní 

hodnoty, je-li tato hodnota uvedena. Pokud je tak stanoveno ve zjišťovacím řízení, podléhají 

posuzování i změny těchto záměrů nedosahující příslušné limitní hodnoty resp. bez uvedené 

limitní hodnoty, pokud mají být významně zvýšeny kapacita a rozsah záměru nebo pokud se 
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významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Zákon do této skupiny 

řadí i významné liniové stavby (konkrétně v bodech 3.6, 3.7, 9.1–9.5) 28. 

Záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II a jejich změny (pokud změna záměru 

dosáhne vlastní kapacitou nebo rozsahem příslušné limitní hodnoty nebo pokud mají být 

významně zvýšeny kapacita a rozsah záměru nebo pokud se významně mění jeho 

technologie, řízení provozu nebo způsob užívání) podléhají posuzování v případě, že je tak 

stanoveno ve zjišťovacím řízení. Záměry, které nedosahují příslušných hodnot stanovených 

v příloze č. 1 (tzv. podlimitní záměry), budou posuzovány tehdy, pokud příslušný úřad 

stanoví, že podléhají zjišťovacímu řízení, a pokud v tomto řízení je následně stanoveno, že 

záměr podléhá posuzování. Kategorie II opět pokrývá i záměry liniových staveb, jde 

především o stavby menšího rozsahu, které nejsou uvedeny v kategorii I29. 

Zvláštním okruhem staveb, u kterých zákon vyžaduje posouzení, je-li tak stanoveno 

ve zjišťovacím řízení, jsou stavby, činnosti a technologie, které mohou samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti). O tom, zda záměr může či nemůže významně ovlivnit tato území, rozhodne 

svým stanoviskem příslušný orgán ochrany přírody na základě podmínek stanovených v 

§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že je takové 

posouzení vyžadováno a není vyžadováno posouzení podle přílohy č. 1 zákona o posuzování, 

je rozsah posuzování omezen pouze na vlivy na území soustavy Natura 2000. 

                                                      
28

 Mezi liniové stavby uvedené v kategorii I patří: (3.6) Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV 
a délce nad 15 km, (3.7) Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km 
a průměru nad 800 mm, (9.1) Novostavby železničních drah delší 1 km, (9.2) Letiště se vzletovou a přistávací 
dráhou v délce 2 100 m a více, (9.3) Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic (9.4) 
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně 
rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na 
silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více, (9.5) Vodní cesty včetně 
jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou 
vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun. V souladu s definicí liniových staveb navrhovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj lze do této skupiny zařadit i bod (1.6) Projekty vodohospodářských úprav nebo 
jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry na ploše nad 50 ha. 
29

 Liniové stavby uvedené v kategorii II: (3.6) Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do 
kategorie I, (3.7) Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 
300 - 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I, (9.1) Novostavby, rozšiřování a 
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), (9.2) Novostavby 
(záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby 
nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť, (9.3) Tramvajové, podzemní nebo 
speciální dráhy včetně lanovek, (9.4) Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro 
nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu, (9.5) Letiště se vzletovou a 
přistávací dráhou do 2 100 m, dle novely MMR i bod (1.3) Vodohospodářské úpravy na ploše 10–50 ha. 
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Z posuzování jsou vyloučeny záměry související s vyhlášením nouzového stavu, stavu 

ohrožení či válečného stavu a také z naléhavých důvodů obrany nebo plnění mezinárodních 

smluv, pokud tak rozhodne vláda a jsou splněny ostatní zákonem dané podmínky. Vláda je 

v takovémto případě povinna o tomto kroku informovat veřejnost a zvážit jiný způsob 

posouzení vlivů na životní prostředí. Vedle této výjimky z posuzování umožňuje také zákon, 

aby příslušný úřad rozhodl, že záměr nebude posuzován, a to v případě, kdy je provedení 

záměru nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků události, které závažně a bezprostředně 

ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. I zde je příslušný 

úřad povinen postupovat obdobně jako u výše uvedených případů vláda, tj. informovat 

veřejnost a zvážit jiný způsob posouzení. 

5.2.2 Úkoly a způsob posuzování 

Úkolem posuzování je zjistit, popsat, posoudit a vyhodnotit předpokládané přímé i 

nepřímé vlivy provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Východiskem pro tyto 

činnosti je stav životní prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru (referenční 

stav). Pokud se jedná o dlouhodobý záměr, je potřeba posoudit jeho jednotlivé etapy jak 

samostatně, tak v kontextu vlivů záměru jako celku. Při posuzování se tedy záměry hodnotí 

ve všech etapách realizace i existence záměru, ať už jde o etapu přípravy, provádění, 

provozování či ukončení záměru, případně se hodnotí i důsledky likvidace záměru a sanace 

nebo rekultivace, je-li povinnost sanace či rekultivace stanovena zvláštním právním 

předpisem.  V etapě provozování záměru se posuzuje jak běžný provoz, tak možnost havárie 

a její vlivy. V rámci posuzování má také docházet k navrhování opatření, které mají 

nepříznivým vlivům na životní prostředí předejít, popř. tyto vlivy vyloučit, snížit, zmírnit či 

minimalizovat. Lze také navrhnout a vyhodnotit opatření ke zvýšení příznivých vlivů, k nimž 

má dojít provedením záměru. 

5.2.3 Účastníci procesu posuzování 

Proces posuzování vlivů je veden za účasti celé řady subjektů. Iniciátorem procesu je 

ten, kdo hodlá provést záměr neboli oznamovatel. Oznamovatel předkládá příslušnému 

úřadu oznámení záměru, v následném procesu má další stanovená práva a povinnosti. 

Zpracovat dokumentaci může pro oznamovatele pouze osoba, která je držitelem autorizace 

podle § 19 zákona o posuzování vlivů. Oznamovatel může také oznámení popř. dokumentaci 

z procesu stáhnout a řízení tak ukončit. 
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Příslušným úřadem zákon rozumí Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo) 

nebo orgán kraje v přenesené působnosti (orgán kraje), na jehož území se navrhovaný záměr 

nachází. Ministerstvo je pro oblast posuzování vlivů ústředním správním úřadem a vykonává 

nad touto činností vrchní státní dozor. Ministerstvo zajišťuje posuzování záměrů uvedených 

v příloze č. 1 sloupci A a pokud je oznamovatelem Ministerstvo obrany, tak i záměry uvedené 

v sloupci B. Posuzování ostatních záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci B pak zajišťují 

orgány kraje. 

Podstatnou roli v procesu posuzování hraje i zpracovatel posudku k dokumentaci. 

Zpracovatele posudku smluvně zajišťuje příslušný úřad, přičemž zpracovatelem může být 

pouze osoba, která je k tomu oprávněná. Zpracovávat posudek může obdobně jako je tomu 

u dokumentace či oznámení s obsahem dle přílohy č. 4 pouze osoba, která je držitelem 

příslušné autorizace podle § 19 zákona o posuzování vlivů. Držitelem autorizace může být 

pouze fyzická osoba. Zpracovává-li posudek právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 

bez autorizace, mohou být u těchto dokumentů zpracovatelem pouze tehdy, zajišťuje-li pro 

tyto osoby zpracování příslušného dokumentu autorizovaná osoba. 

Další velmi výraznou skupinou účastníku jsou dotčené správní úřady. Jedná se o 

správní úřady, které v procesu posuzování hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy; 

jmenovitě například horní zákon, zákon o státní památkové péči, zákon o péči o zdraví lidu, 

zákon o životním prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon, zákon o ochraně 

veřejného zdraví, vodní zákon, zákon o odpadech či zákon o ochraně ovzduší. Podmínkou 

pak je skutečnost, že do územně správního obvodu příslušného úřadu alespoň zčásti 

zasahuje území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno 

provedením záměru (dotčené území). Výslovně pak zákon jako dotčený správní úřad uvádí 

Českou inspekci životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví popř. územně příslušné 

krajské hygienické stanice (dle rozsahu záměru při posuzování vlivů na veřejné zdraví), 

u vybraných bodů také Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Své zájmy jsou oprávněny v procesu posuzování hájit také dotčené územně 

samosprávné celky, tj. obce a kraje, jejichž správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené 

území. Zákon jim zároveň ukládá povinnost zveřejnit zákonem stanovené informace a 

stanoviska týkající se posuzování vlivů na svých úředních deskách. 
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Důležitým a nesporným atributem procesu posuzování vlivů v návaznosti na 

mezinárodní požadavky (Aarhuská úmluva) je účast veřejnosti na řízení, a to jak jednotlivců 

tak sdružení. Možnost písemně se v určité lhůtě vyjádřit k oznámení, dokumentaci či 

posudku stanovuje zákon pro každou osobu. 

Určitým subjektům je uděleno privilegované postavení ve vztahu k řízením 

navazujícím na proces posuzování. Za splnění daných podmínek se občanská sdružení a 

obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana právními předpisy 

definovaných veřejných zájmů, a obce dotčené záměrem stávají ex lege účastníky 

navazujících řízení. K tomu dojde, pokud se příslušný subjekt v dané lhůtě písemně vyjádřil 

k oznámení, dokumentaci či posudku, příslušný úřad uvedl, že toto vyjádření zcela nebo 

zčásti zahrnul do svého stanoviska, a v navazujícím řízení nebylo rozhodnuto, že tímto 

subjektem chráněné veřejné zájmy nejsou v tomto řízení dotčeny. 

Vzhledem ke skutečnosti, že proces posuzování vlivů je správním postupem sui 

generis a nevztahují se na něj ustanovení správního řádu (až na v zákoně stanovené výjimky, 

např. řízení o udělení autorizace), není možné napadnout stanovisko EIA soudní cestou. 

Novelou zákona o posuzování vlivů z roku 2009 došlo k doplnění ustanovení, které výše 

zmíněným subjektům (o. s., o. p. s, obec) výslovně umožňuje, pokud ve stanovených lhůtách 

podaly písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, aby se žalobou z důvodu porušení 

zákona o posuzování vlivů domáhaly zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení, tedy především 

v řízení územním, a to postupem podle správního řádu. Odkladný účinek této žaloby zákon 

vylučuje. 

5.2.4 Fáze procesu posuzování 

Zákon záměry dělí, jak již bylo výše uvedeno, do celkem tří skupin – záměry 

podlimitní, záměry vyžadující zjišťovací řízení a záměry posuzované obligatorně. Fáze 

procesu posuzování jsou definovány obdobně pro všechny skupiny, odlišují se především 

v tom, do jaké fáze procesu záměr vstupuje a kde z procesu vystupuje. 

Oznámení podlimitního záměru 

Záměry podlimitní je povinen oznamovatel předložit příslušnému úřadu k posouzení 

ve formě tzv. oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a. Příslušný úřad na jeho 

základě rozhodne, zda záměr vyžaduje zjišťovací řízení. Pokud ano, je oznamovatel povinen 
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zpracovat oznámení podle přílohy č. 3, další postup probíhá shodně jako u ostatních 

záměrů.

 

DSÚ = Dotčený správní úřad 
DÚSC = Dotčený územní samosprávný celek 
MŽP = Ministerstvo životního prostředí 

Záměr nebude posuzován 
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Obrázek 1: Zjednodušené schéma procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
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Oznámení záměru 

Celý složitý a časově i administrativně náročný proces posuzování vlivů začíná ve 

většině případů podáním oznámení záměru příslušnému úřadu. Oznámení podává 

oznamovatel, tj. osoba, která hodlá záměr provést. 

Obsahové náležitosti oznámení záměru stanoví příloha č. 3, patří mezi ně celá řada 

údajů, které se týkají oznamovatele, záměru, stavu životního prostředí v dotčeném území, 

vlivů záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí (jejich charakteristika, rozsah či návrh 

opatření k jejich vyloučení prevenci, snížení či kompenzaci). Oznámení musí také obsahovat 

porovnání variant řešení záměru, pokud byly varianty předloženy, a stanovené doplňující 

údaje. Důležitou součástí oznámení je i všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru. Oznamovatel zároveň jako přílohu předkládá vyjádření příslušného stavebního 

úřadu k záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a stanovisko orgánu 

ochrany přírody o vlivu záměru na soustavu Natura 2000. 

Mezi údaje uváděné v rámci kapitoly o záměru patří jeho název a zařazení dle přílohy 

č. 1, kapacita resp. rozsah záměru, jeho umístění, charakter, možnost kumulace s jinými 

záměry, zdůvodnění potřeby záměru spolu s nástinem studovaných variant záměru a 

zdůvodněním výběru zvolené varianty vzhledem k vlivům na životní prostředí, dále také 

stručný popis záměru, předpokládaný termín zahájení realizace a dokončení, výčet 

dotčených územních celků a navazujících rozhodnutí. v případě záměrů dle přílohy č. 1 

předložit místo oznámení dokumentaci. 

Oznamovateli je umožněno, aby u záměrů dle přílohy č. 1, jejichž vlivy na životní 

prostředí nepřesahují hranice České republiky, předložil namísto oznámení podle přílohy č. 4 

rovnou vypracovanou dokumentaci. 

Po obdržení oznámení, které splňuje zákonem stanovené náležitosti, zajistí příslušný 

úřad jeho zveřejnění a rozešle jej dotčeným územní samosprávným celkům a dotčeným 

správním úřadům; je-li příslušným úřadem orgán kraje, zasílá kopii oznámení ministerstvu. 

Zveřejnění oznámení umožňuje spolu s příslušným zákonným ustanovení, aby se k oznámení 

mohl kdokoliv ve stanovené lhůtě vyjádřit.  
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Zjišťovací řízení a jeho závěr 

Zjišťovací řízení plní v současné úpravě posuzování vlivů dvě základní funkce. V první 

řadě hraje klíčovou roli u záměrů, u nichž zákon nevyžaduje posuzování obligatorně. 

Příslušný úřad v tzv. závěru zjišťovacího řízení rozhodne, zda takovýto záměr má významný 

vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, popř. zda má významný vliv na území soustavy 

Natura 2000, a tedy zda bude posuzován z hlediska těchto vlivů. Druhou základní funkcí je 

upřesnění informací, které má oznamovatel uvést do dokumentace, v případě že záměr bude 

dále posuzován, a to se zřetelem na povahu a druh záměru, zákonem definované faktory 

životního prostředí, které mohou být záměrem ovlivněny, a také s ohledem na současný stav 

poznatků a metody posuzování. 

Pro zjišťovací řízení zákon v příloze č. 2 stanovuje určité zásady. Příslušný úřad je 

především na základě stanovených podkladů povinen zjistit, zda a v jakém rozsahu může 

záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Záměr má být zvažován např. 

s ohledem na jeho velikost, kumulaci vlivů, využívání přírodních zdrojů, produkci odpadů, 

rizika havárie aj. Při umístění záměru je pak nutno přihlížet k dosavadnímu využívání území, 

k schopnosti regenerace přírodních zdrojů a jejich kvalitě a zastoupení či ke schopnosti 

přírodního prostředí snášet zátěž, zvláštní pozornost přitom věnuje vybraným prvkům 

životního prostředí, jmenovitě územnímu systém ekologické stability, zvláště chráněným 

územím, územím přírodních parků, významným krajinným prvkům, územím s historickým, 

kulturním nebo archeologickým významem, územím hustě zalidněným a nadměrně 

zatěžovaným. Vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo musí být zváženy s ohledem na jejich 

rozsah, povahu, velikost a složitost, pravděpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. 

Lhůta k ukončení zjišťovacího řízení je 30 dnů od podání oznámení, příslušný úřad po 

jeho ukončení rozešle a zveřejní závěr zjišťovacího řízení. V závěru pak může příslušný úřad 

navrhnout i zpracování variant řešení záměru, jsou-li tyto prokazatelně účelné a technicky 

realizovatelné. V případě, že bylo předloženo oznámení s obsahem podle přílohy č. 4, 

rozhodne úřad buď o jeho dopracování anebo – v případě, že neobdržel žádné odůvodněné 

nesouhlasné vyjádření – o tom, že jej lze považovat za dokumentaci. 

Uvede-li příslušný úřad u záměru posuzovaného fakultativně v závěru, že záměr 

nepodléhá posuzování, řízení je ukončeno, jinak se pokračuje zpracováním dokumentace. 



45 
 

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Dokumentace je komplexním dokumentem o záměru oznamovatele a představuje 

základní a podrobný zdroj informací pro dotčené úřady, územní celky či veřejnost a 

seznamuje tyto subjekty již v rané fázi s konkrétní podobou a vlivy záměru. Její zpracování 

může provádět pouze autorizovaná osoba. Strukturou se podobá oznámení záměru, věnuje 

se však jednotlivým problémovým okruhům mnohem podrobněji. Náležitosti dokumentace 

stanoví příloha č. 4 zákona o posuzování vlivů a dělí je do celkem osmi částí. 

V části A uvede oznamovatel své identifikační údaje (firma, IČ, sídlo, údaje o zástupci). 

Část B se věnuje základním údajům o záměru (umístění, charakter a možnost kumulace 

s jinými záměry, zdůvodnění jeho potřeby a umístění, popis technického a technologického 

řešení, předpokládané termíny realizace, výčet dotčených samosprávních územních celků, 

výčet navazujících rozhodnutí), dále uvádí tzv. údaje o vstupech (kvantifikace a specifikace 

využívané půdních, vodních a ostatních surovinových a energetických zdrojů potřebných 

k realizaci záměru, popis nároků na dopravní a jinou infrastrukturu) a údaje o výstupech 

(přehled a popis zdrojů znečišťování ovzduší, odpadních vod, přehled zdrojů odpadů, hluku, 

vibrací či záření a další). Část C dokumentace charakterizuje dotčené území z hlediska stavu 

životního prostředí se zaměřením na popis jednotlivých zákonem chráněných prvků v území 

a zhodnocení jeho kvality. 

Stěžejní částí celé dokumentace je pak část D, jejímž úkolem je komplexně 

charakterizovat a vyhodnotit vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Vlivy záměru 

jsou rozděleny do devíti skupin, popisovány a hodnoceny jsou vlivy na obyvatelstvo (včetně 

vlivů socioekonomických), vlivy na ovzduší a klima, vlivy spojené s hlukem, vlivy na 

povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, 

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, vlivy na krajinu a v neposlední řadě také vlivy na hmotný 

majetek a kulturní památky. Hodnocen je stav za běžného provozu, ale i v případě možných 

havárií, oznamovatel je povinen uvést i metody prognózování a výchozí předpoklady pro 

hodnocení. 

V následující části E jsou srovnávány jednotlivé varianty řešení záměru – byly-li 

předloženy – ze všech výše zmíněných hledisek v přiměřeném rozsahu, v části F pak 

zpracovatel dokumentace předjímá, jaké a na jakém základě by měl příslušný úřad vydat 



46 
 

stanovisko. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je samostatnou částí 

G a představuje nejzákladnější informace o záměru a stručný přehled navržených opatření 

k eliminaci či zmírnění nepříznivých vlivů.  

K dokumentaci její zpracovatel přikládá vyjádření stavebního úřadu z hlediska souladu 

záměru s územně plánovací dokumentací a stanovisko orgánu ochrany přírody ohledně vlivů 

na soustavu Natura 2000. Mezi přílohy jsou řazeny také plány a mapové podklady týkající 

se záměru, popř. jeho fotodokumentace či vizualizační záběry. 

Varianty záměru nemusí být předloženy, příslušný úřad však může jejich zpracování 

navrhnout – zákon mu to výslovně umožňuje v rámci závěru zjišťovacího řízení – pokud jsou 

tyto varianty prokazatelně účelné a technicky realizovatelné. V takovém případě je povinen 

zpracovatel dokumentace zahrnout i takováto variantní řešení. Shledá-li úřad obsah 

dokumentace jako nedostatečný, vrátí ji oznamovateli k přepracování či doplnění. 

V opačném případě zašle dokumentaci k vyjádření dotčeným správním úřadům a územním 

samosprávným celkům a její alespoň textový obsah zveřejní na internetu, úředních deskách a 

ještě alespoň jedním způsobem v místě obvyklým. Dokumentace je bez zbytečného odkladu 

zasílána zpracovateli posudku (jehož zajišťuje smluvně příslušný úřad). K dokumentaci se 

může každý do 30 dnů od jejího zveřejnění vyjádřit, došlá vyjádření zasílá příslušný úřad 

neprodleně zpracovateli posudku. Zpracovatel posudku může do 40 dnů od doručení 

dokumentace doporučit příslušnému úřadu, aby dokumentaci vrátil oznamovateli 

k přepracování či doplnění. 

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí 

Posudek představuje jistou formu odborné kritiky dokumentace, sloužící k zajištění 

vyšší objektivnosti celého procesu posuzování. Zpracovat posudek může obdobně jako je 

tomu u dokumentace pouze autorizovaná osoba, označovaná dále jako zpracovatel posudku. 

Obsahové náležitosti posudku opět stanovuje zákon o posuzování vlivů, a to v příloze č. 5. 

Posuzuje se úplnost dokumentace, správnost uvedených údajů a metod hodnocení, pořadí 

variant s ohledem na předpokládané vlivy na životní prostředí aj. Hodnoceny jsou také 

technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání a navržená opatření 

k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

Zpracovatel posudku je také povinen vypořádat všechny obdržená vyjádření k dokumentaci a 



47 
 

celkový posoudit akceptovatelnost záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Na závěr 

pak zpracovatel navrhne příslušnému úřadu znění stanoviska k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí. 

Zpracování posudku zajišťuje smluvně příslušný úřad na náklady oznamovatele. Doba 

pro zpracování posudku je stanovena na 60 dnů od doručení dokumentace a vyjádření k nim 

zpracovateli, lhůta může být výjimečně prodloužena o dalších 30 dnů. Zpracovatel posudku si 

může vyžádat dílčí podklady k ověření údajů uvedených v dokumentaci od jiných odborníků, 

nesmí se však jednat o osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílely na zpracování 

dokumentace – jedná se o základní požadavek zaručující nezávislost procesu posuzování. 

Po vyhotovení posudku jej zpracovatel zašle příslušnému úřadu, ten jej opět 

náležitým způsobem rozešle a zveřejnění, popř. jej může obdobně jako dokumentaci vrátit 

k doplnění či přepracování.  K posudku je opět možno podávat písemná vyjádření.  

Nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku se koná veřejné 

projednání. Následně zpracovatel posudku vypořádá písemná a ústní vyjádření a případně 

upraví text návrhu stanoviska a zašle jej příslušnému úřadu. 

Veřejné projednání 

Veřejné projednání30 zajišťuje příslušný úřad a je možné na něm podávat vyjádření a 

námitky k dokumentaci a posudku. Příslušný úřad pořizuje také zápis z veřejného projednání, 

který příslušný úřad opět zveřejní a rozešle příslušným osobám. Od konání veřejného 

projednání může příslušný úřad upustit, neobdržel-li žádné odůvodněné nesouhlasné 

stanovisko k dokumentaci. Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání písemný zápis a 

také těsnopisný nebo zvukový záznam. Z veřejného projednávaní jsou vyloučeny skutečnosti 

chráněné zvláštními právními předpisy. 

                                                      
30

 V současném znění zákona není explicitně stanovena povinnost konání veřejného projednání. Příslušný § 9 
odst. 9 pouze stanovuje, že: „Příslušný úřad může upustit od konání veřejného projednání dokumentace a 
posudku podle § 17, neobdržel-li žádné odůvodněné nesouhlasné stanovisko k dokumentaci.“. Tento nedostatek 
byl do zákona zakomponován novelizací předchozího ustanovení, jež znělo: „Pokud příslušný úřad obdržel 
nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, zajistí veřejné projednání posudku a současně 
dokumentace podle § 17.“ Povinnost zajistit konání veřejného projednání je možno sice dovodit historickým 
výkladem, popř. argumentací a contrario, nicméně bylo by z mého pohledu žádoucí tento nedostatek při 
případné příští novelizaci zákona eliminovat. 
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Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

Posledním významným dokumentem celého procesu je stanovisko příslušného úřadu. 

Stanovisko je vydáváno na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku či 

veřejného projednání. Příslušný úřad ve stanovisku nejprve identifikuje posuzovaný záměr a 

popíše dosavadní průběh posuzování, v další části zhodnotí záměr z hlediska vlivů záměru na 

životní prostředí i přijatelnosti jeho realizace a stanoví podmínky pro jeho realizaci. V případě 

nesouhlasného stanoviska je příslušný úřad povinen takové rozhodnutí náležitě zdůvodnit. 

Stanovisko představuje odborný podklad pro vydání navazujících rozhodnutí, popř. 

opatření podle zvláštních právních předpisů, zákon o posuzování vlivů jmenovitě odkazuje na 

stavební zákon, horní zákon, vodní zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o 

drahách, zákon o civilním letectví a živnostenský zákon a řízení v nich upravená. Správní úřad 

rozhodující v takovémto řízení musí žádost o vydání rozhodnutí zveřejnit a při svém 

rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Neexistence stanoviska je zásadní 

překážkou vydání jakéhokoliv rozhodnutí v řízení podle zvláštního právního předpisu. 

Příslušný úřad podle zákona o posuzování vlivů je v těchto řízeních dotčeným správním 

úřadem. Úřad vydávající navazující rozhodnutí zahrne do svého rozhodnutí konkrétní 

požadavky uvedené ve stanovisku, pokud tak neučiní nebo tak učiní pouze částečně, popř. 

rozhodne o realizaci záměru v jiné podobě, než je doporučeno ve stanovisku, náležitě tuto 

skutečnost ve svém rozhodnutí odůvodní. 

Jak plyne z výše uvedeného, stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení31 a není 

hmotně-právně závazným právním aktem, jeho existence je však základní podmínkou 

realizace jakéhokoliv záměru, který má být dle zákona v procesu EIA posuzován32 (to platí 

obdobně i pro závěr zjišťovacího řízení, jímž bylo rozhodnuto, že záměr nebude dále 

posuzován). Ani negativní stanovisko neznamená, že záměr nelze realizovat, správní úřad 

v navazujícím řízení musí ovšem náležitě odůvodnit, proč realizaci takového záměru povolil. 

                                                      
31

 § 23 odst. 12 zákona o posuzování vlivů, k tomuto tématu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. 10. 2008, čj. 6 As 7/2005 - 97, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, čj. 1 As 13/2007 - 
63, www.nssoud.cz. 
32

 V případě, že záměr podle předchozího zákona č. 244/1992 Sb. nevyžadoval posuzování vlivů a bylo zahájeno 
územní řízení před účinností nového zákona č. 100/2001 Sb. (tj. 1. 1. 2002), je územní rozhodnutí vydané 
v tomto řízení po tomto datu platné i bez předchozího stanoviska. V případě, že nový zákon již posouzení 
takového záměru vyžaduje, je však dle právního názoru Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek NSS ze 
dne 29. 6. 2007, čj. 5 As 9/2006 - 146, www.nssoud.cz) již posouzení vlivů vyžadováno v navazujícím stavebním 
řízení a nelze tudíž stavební povolení bez platného stanoviska vydat. 
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Platnost stanoviska je nově od roku 2009 stanovena na 5 let ode dne jeho vydání, o 

stejnou dobu může být jeho platnost, a to i opakovaně, na žádost oznamovatele 

prodloužena, pokud prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek 

v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a 

vývoji nových technologií využitelných v záměru. V tomto bodě je záhodno připomenout 

předcházející úpravu délky platnosti a podmínek prodloužení stanoviska, původní zákon 

č. 244/1992 Sb. platnost stanoviska nijak neomezoval, to se ovšem s postupem času jevilo 

jako nevhodné řešení, které neumožňovalo dostatečně reflektovat vývoj a změny podmínek 

v dotčeném v území. Nový zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů platnost stanoviska 

omezil na dva roky s možností jeho prodloužení formou podání oznámení záměru. Takto 

krátká doba platnosti ovšem nutila investory u objemných záměrů uspěchat přípravu žádostí 

pro navazující řízení a u některých typů staveb ke kouskování (resp. k tzv. salámizaci) již 

posouzených záměrů. Nová pětiletá lhůta by tak měla napomoci k podávání kvalitnějších 

žádostí a k transparentnějšímu postupu investorů v navazujících řízeních.  

Významem omezení platnosti stanoviska se již zabýval ve svých rozhodnutích i 

Nejvyšší správní soud: „Smyslem posouzení vlivů záměru na životní prostředí je jeho 

posouzení z hlediska dosaženého stupně poznání o životním prostředí. Reflexe aktuálních 

poznatků o předmětném území i o dostupných možnostech ochrany životního prostředí 

představuje esenciální princip právní úpravy.“33 Správní úřady by tak měly při stanovení, zda 

jsou stanoviska vydaná podle původního zákona č. 244/1992 Sb. pro zahajovaná řízení 

dostatečným podkladem, přihlížet i k vývoji a změnám v dotčeném území. 

Platná právní úprava tedy sice připouští neomezenou platnost stanovisek vydaných 

podle původního zákona o posuzování vlivů, nicméně takováto stanoviska s každým rokem 

ztrácejí svou aktuálnost a s přihlédnutím k tomu, že dnes už se stáří těchto stanovisek 

pohybuje většinou od deseti let a výše, je nutno konstatovat, že tato stanoviska už by 

neměla u v současnosti připravovaných staveb obstát jako dostatečný odborný podklad pro 

vydání navazujícího rozhodnutí, ať už v územním nebo stavebním řízení apod. 

                                                      
33

 Celý text rozhodnutí viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010, čj. 8 As 6/2010 - 246, 
www.nssoud.cz 
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5.3 Liniové stavby a jejich specifika z hlediska vlivů na životní prostředí 

Liniové stavby představují pro území, v kterém mají být umístěny, nejen pozitivní 

přínos, ale také významný negativní prvek fragmentující území a působící svými vlivy, jako 

např. hluk, vibrace, exhalace, světelné znečištění apod. na okolní prostředí. V následujícím 

textu si rozebereme nejvýznamnější vlivy těchto staveb a popíšeme způsoby, jakými jsou 

tyto negativní vlivy na moderních dopravních stavbách eliminovány či zmírňovány. 

5.3.1 Fragmentace krajiny 

Z hlediska fragmentace území představují zejména stavby dopravní infrastruktury 

významnou bariéru, jejíž průchodnost závisí do značné míry na šířkovém rozsahu záměru a 

jeho druhu. K posuzování fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami vydalo 

Ministerstvo životního prostředí metodické doporučení, které stanovuje obecný postup pro 

hodnocení fragmentace krajiny a hodnocení průchodnosti liniových staveb pro živočichy a 

charakterizuje procesy tohoto hodnocení při přípravě staveb. Základním podkladem pro 

posuzování fragmentace jsou migrační studie živočichů, v místech výskytu migračních tras 

mají pak být navrhována opatření k zajištění průchodnosti liniových staveb. Problematiky 

průchodnosti tras liniových staveb se dotýkají i oborové předpisy Ministerstva dopravy34. 

Bezpochyby nejvýznamnější migrační bariéru představují pozemní komunikace, a to 

především stavby dálničního typu. Hustota provozu ve spojení s dnes už běžně používaným 

oplocením dálničních úseků představují mnohdy nepřekonatelnou překážku pro živočichy. 

Moderní dálniční stavby jsou proto navrhovány tak, aby tuto průchodnost ve vymezených 

místech umožnily. Toho bývá dosahováno dvěma tradičními typy objektů, kterými jsou 

mosty a tunely. Vliv této problematiky se do projektování tohoto typu staveb promítl mimo 

jiné tím, že jsou projektovány delší mosty v místech, kde je liniová stavba ve střetu s migrační 

trasou či biokoridorem, na dálnicích se pak od konce 90. let objevují i nové objekty, sloužící 

téměř výhradně výše zmíněnému účelu – ekodukty35. Jedná se o stavby mostního nebo 

tunelového charakteru, které umožňují snazší převedení migrační trasy či biokoridoru přes 

trasu liniové stavby. Jedná se o stavby poměrně finančně náročné, je tudíž potřeba klást 

důraz na jejich umisťování v lokalitách, kde budou co nejlépe sloužit svému účelu. 

                                                      
34

 Viz např. Technické podmínky Ministerstva dopravy (TP) 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti 
dálnic a silnic pro volně žijící živočichy či TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby 
35

 K pojmu ekodukt viz např. http://www.ceskedalnice.cz/dalnicni-sit/ekodukty  

http://www.ceskedalnice.cz/dalnicni-sit/ekodukty
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V uplynulých letech se jejich počet na dálniční síti přehoupl nad 10 a další desítky ekoduktů 

jsou budovány či navrhovány v rámci připravovaných staveb. 

5.3.2 Hluk, exhalace, světelné znečištění 

Samotný provoz silničních vozidel, vlaků, lodí či letadel je spojen s několika druhy 

škodlivých vlivů, které mají negativní dopad na veřejné zdraví a životní prostředí. K jejich 

eliminaci či minimalizaci slouží celá škála různých opatření, které jsou odstupňovány 

v závislosti na míře jejich účinnosti na straně jedné a investiční náročnosti na straně druhé. 

Hluk, vibrace a znečišťování ovzduší výfukovými plyny jsou obávaným strašákem nově 

připravovaných staveb, největší zátěž ovšem představují tam, kde je již stavba dlouhá léta 

v provozu a kde nebyla tato problematika doposud uspokojivě řešena. Ochrana proti 

světelnému znečištění se pak vztahuje jak na obyvatelstvo, tak nově i na faunu žijící v okolí 

provozovaných liniových staveb (viz např. opatření na dálnici D8 v Krušných horách). 

Nejúčinnějším a zároveň nejnákladnějším řešením je budování ražených a hloubených 

tunelů popř. překrytých tras36 v obydlených oblastech. Moderní tunelové stavby zahrnují i 

nákladná opatření na odvětrání a filtraci výfukových plynů a umožňují tak budovat kapacitní 

dopravní tahy i v rámci městských aglomerací. 

Dalším způsobem ochrany obyvatelstva před nežádoucími vlivy hluku a jiných imisí 

jsou zemní valy a protihlukové stěny, popř. zahloubení trasy liniové stavby do zářezu. Jedná 

se o řešení méně nákladná ovšem výrazně méně účinná. Ochrana proti hluku pak může být 

doplněna také požadavkem na výměnu oken v budovách za okna lépe tlumící hluk tak, aby 

bylo dosaženo příslušných hygienických limitů pro vnitřní prostory. 

Zejména v městských oblastech je hluk významným problémem, který nelze 

jednoduše vyřešit v rámci stávajících objemů veřejných finančních prostředků. V krajním 

případě toto může vést k odlivu trvale žijícího obyvatelstva z domů a bytů podél hlučných 

silnic, kde jsou pak místo bytů často zřizovány hotely či administrativní a jiné nebytové 

prostory. 

                                                      
36

 Česká oborová terminologie mluví o tunelech ražených a hloubených bez dalšího rozlišení, v německé 
terminologii jsou tyto dva typy tunelových staveb rozlišeny spíše významově. První z nich odpovídá klasickým 
raženým tunelům – Tunnel, zatímco druhý z nich představuje především hloubené tunely budované převážně 
z důvodu ochrany obyvatelstva – Einhausung (tj. zastřešení) či Unterflurtrasse (podpovrchová trasa). V anglické 
terminologii se v tomto případě setkáváme s termínem „cut & cover“. 
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5.3.3 Ochrana půdy, lesa a povrchových a podzemních vod 

Půda je jednou z historicky nejstarších chráněných složek životního prostředí, je to 

dáno především jejím ekonomickým významem pro zásobování obyvatelstva potravinami. 

Má-li být trasa liniové stavby budována po pozemcích, které patří do zemědělského půdního 

fondu, je nutno zažádat o vynětí těchto pozemků ze ZPF. Při trasování je také potřeba 

přihlížet k bonitě zemědělské půdy. 

Význam ochrany půdního fondu ovšem časem poklesl, a to zejména v souvislosti 

s otevřením ekonomiky země a zejména se zvýšením ochrany jiných složek životního 

prostředí. Místo častějšího trasování přes lesní pozemky, jsou dnes nové stavby trasovány 

spíše po zemědělských pozemcích. Zvýšené ochraně tak podléhají i pozemky určené k plnění 

funkce lesa, lesní komplexy navíc velmi často patří k vymezeným lokalitám a koridorům 

územního systému ekologické stability, či jiných velkoplošných či maloplošných chráněných 

území, v neposlední řadě do trasování staveb významně zasahují v posledních letech také 

chráněná území soustavy Natura 2000. 

Součástí stavby moderní dopravní tepny jsou také systémy odvodnění a ochrany 

odtékajících vod proti znečištění, zejména pro případ havárie. Dešťová kanalizace je sváděna 

do tzv. dešťových usazovacích nádrží (DUN), které pomáhají odfiltrovat nežádoucí látky, 

které se do odpadních vod dostávají z povrchu komunikace. Na vybraných komunikacích pak 

může dojít k úplnému vyloučení provozu vozidel převážejících látky, které mohou znečistit 

zdroje pitné vody pro obyvatelstvo. Ideálním řešením bezpochyby je se při trasování 

liniových staveb těmto lokalitám vyhýbat. Opomenout pak nelze ani problematiku ovlivnění 

podzemních vod při stavbě tunelů či hlubokých zářezů. 

5.3.4 Vliv liniových staveb na krajinný ráz 

Jednou z nejproblematičtějších kapitol posuzování je hodnocení vlivu stavby na 

krajinný ráz a její estetické působení v krajině. Vzhledem k výrazně subjektivnímu charakteru 

tohoto předmětu ochrany dochází k častým střetům mezi různými názorovými skupinami. 

Krajinný ráz patří mezi zákonem chráněné hodnoty, otázkou ovšem je a bude jak a v jaké 

míře. Mezi stavby zasahující významně do krajinného rázu patří vedle staveb dopravní 

infrastruktury i stavby infrastruktury technické, zejména pak nadzemní vedení elektrické 

energie či jiných produktů (ropy, plynu, tepla aj.). Novým trendem u těchto staveb je snaha 



53 
 

řešit tato vedení za účasti architektů, kteří vnášejí do těchto čistě funkčních staveb i estetické 

hodnoty, přičemž je nutno přihlížet i k výši nákladů na realizaci takového řešení. Důraz na 

začlenění staveb do krajiny a jejich estetické působení se projevuje čím dál více také u 

dopravních staveb, za pomoci architektů jsou projektovány mostní stavby, protihlukové 

stěny či portály tunelů. Tento trend je nejvíce patrný v několika posledních letech, aktuálně 

jej lze vysledovat na jedné z nejsledovanějších staveb poslední doby, kterou je jižní část 

silničního Pražského okruhu. Nejzajímavější projekty dopravních staveb jsou také hodnoceny 

v rámci soutěží o stavbu roku aj. 

5.3.5 Vliv opatření k ochraně životního prostředí na ekonomiku staveb 

Nároky na ochranu životního prostředí každým rokem stoupají, tento růst však není 

v dlouhodobém měřítku ufinancovatelný a je tak potřeba při plánování nových staveb liniové 

dopravní infrastruktury hledat kompromisní řešení, které vyhoví základním požadavkům na 

ochranu životního prostředí a zároveň nebudou představovat neúnosnou zátěž pro veřejné 

finance. Přímé a zejména nepřímé náklady na ochranu životní prostředí při výstavbě 

liniových staveb jsou přitom obtížně kvantifikovatelné. V některých odborných publikacích 

lze nalézt i konkrétní čísla, podle nichž např. v letech 2006–2007 činily přímé náklady na 

ochranu životního prostředí v průměru 1,6 miliardy korun za rok (Lídl 2009, 370). Nákladnost 

takovýchto opatření je silně závislá na charakteru území, jímž trasa liniové stavby prochází, 

jako příklad jedné z nejdiskutovanějších staveb lze uvést dostavbu více než 16 km dlouhého 

úseku dálnice D8 přes CHKO České Středohoří, kde investor již před zahájením stavby 

předpokládal náklady na ochranná opatření ve výši více než jedné miliardy korun.  

Doposud byla řeč především o opatřeních, které jsou řešeny před samotnou realizací 

liniové stavby nebo v rámci ní. Nelze ale opomenout i problémy spojené s již existujícími 

liniovými stavbami. Výše zmíněné problémy spojené s nadměrným hlukem, emisemi, 

bariérovým efektem a jinými hrozbami byly v minulosti opomíjeny a je stanovena povinnost 

vlastníků těchto staveb tyto vlivy eliminovat popř. minimalizovat. I tato činnost je opět 

spojena s velkou investiční náročností, např. jen Ředitelství silnic a dálnic podle svých 

vyjádření37 odhaduje náklady na stávající hlukové zátěže v řádech desítek miliard korun. 

                                                      
37

 http://www.rsd.cz/doc/Informacni-servis/naklady-na-reseni-hlukove-zateze-dosahnou-nekolik-desitek-
miliard-korun  

http://www.rsd.cz/doc/Informacni-servis/naklady-na-reseni-hlukove-zateze-dosahnou-nekolik-desitek-miliard-korun
http://www.rsd.cz/doc/Informacni-servis/naklady-na-reseni-hlukove-zateze-dosahnou-nekolik-desitek-miliard-korun
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6 Závěr 

Liniové stavby dopravní a technické infrastruktury představují jednu 

z nejvýznamnějších a nejnáročnějších lidských činností současnosti. Tvoří základní dopravní a 

zásobovací síť a jako takové jsou důležité pro další rozvoj ekonomiky a lidské společnosti. Při 

jejich výstavbě a provozu ovšem nelze opomínat jejich skutečný (běžný) a možný 

(mimořádný) vliv na okolní prostředí. Dnes již tyto stavby vnímáme z obou pohledů a jsme si 

vědomi jak pozitivních tak negativních vlivů, které se snažíme kvantifikovat ve všech etapách 

jejich existence, od přípravy přes výstavbu až po provoz a i případnou likvidaci v podobě 

rekultivace zasaženého území. 

Nejvýznamnějším prostředkem ochrany životního prostředí pro všechny etapy 

existence liniových staveb jsou právní předpisy k posuzování vlivů staveb na životní prostředí 

(včetně poměrně autonomního hodnocení vlivů na oblasti Natura 2000). Jedná se o 

komplexní průřezové hodnocení vlivů stavby, proces tohoto posuzování je transparentní a 

veřejnost má právo se v jeho průběhu k tomuto posuzování vyjadřovat. Informační systémy 

EIA umožnily jako první uveřejňovat veškeré důležité informace o plánovaných koncepcích a 

záměrech prostřednictvím internetu, včetně všech jejich aspektů, což přispělo k výrazně vyšší 

informovanosti širší veřejnosti a zejména se tím ve velkém zvýšila dostupnost požadovaných 

informací a možnost se k případným nepříznivým vlivům vyjádřit dříve, než samotná stavba 

začne. 

V současné právní úpravě přípravy liniových staveb a jejich posuzování lze ovšem 

najít i určitá negativa, která významně ovlivňují celý proces a mnohdy vnáší do celého 

procesu komplikované požadavky neúměrné odborné kvalifikaci jednotlivých účastníků 

celého procesu. Stav, kdy jednotlivci jsou z formálních důvodů schopni blokovat a zdržovat 

investiční přípravu dopravní stavby i několik let, je způsoben několika faktory, z nichž mnohé 

se dají účinně eliminovat. Prvním významným faktorem je „strašák“ dopravní stavby „na 

mém dvorku“ – tzv. NIMBY přístup (z angl. not in my backyard). Drtivá většina společnosti 

považuje výstavbu nových silnic a železnic za jednoznačný přínos, nicméně v momentě, kdy 

se jich trasování takovéto stavby začne dotýkat osobně, je najednou chyba ve špatných 

úřednících, nenasytné stavební lobby a význam stavby jako takové je všemožně 

zpochybňován. Velkým rizikem přípravy dopravní stavby jsou také některé nevládní 



55 
 

organizace či jednotlivci, jejichž životním posláním se stal boj proti dálnicím jako takovým, 

přičemž dochází k neustálému zpochybňování jejich významu na všech úrovních a k napadání 

jakéhokoliv rozhodnutí z formálního hlediska, častým argumentem je snaha přemístit 

nákladní dopravu na železnici, která tomu ale kapacitně ani logisticky není a nemůže být 

uzpůsobena.  

Dále můžeme příčiny zdržování přípravy spatřovat také v nedokonalé legislativě. Jako 

příklad za všechny lze uvést povinnost investora získat před zahájením stavby povolení ke 

kácení mimolesních dřevin. Toto povolení musí investor liniové stavby získat pro území každé 

obce zvlášť, přičemž je vydáváno obecními úřady, které k tomu velmi často nemají a ani 

nemohou mít dostatečně erudovaný úřednický aparát. Takto vydaná rozhodnutí jsou 

mnohdy charakterizována nejen přemrštěnými požadavky na náhradní výsadbu, ale velmi 

často také formálními chybami, které umožňují jiným subjektům se dovolávat nezákonnosti 

takového rozhodnutí. 

Příprava liniových staveb je v mnoha ohledech specifická oproti běžným stavbám, 

které jsou umisťovány zpravidla na území jedné obce (v tomto případě mám na mysli zásadní 

rozdíl v počtu dotčených územních samosprávných celků). Příprava těchto staveb by si tak 

z mnoha výše uvedených důvodů zasloužila specifickou právní úpravu, která by se 

zaměřovala na eliminaci některých neúměrně komplikovaných postupů při projednávání 

liniových staveb. V této práci zmíněná připravovaná novela stavebního zákona, zavádějící do 

legislativy termín liniové stavby a stanovící odchylky pro tyto stavby při jejich projednávání 

se zdá být v tomto směru prvním dobrým krokem směřujícím k přijetí obecného zákona o 

přípravě liniových staveb. První vlaštovkou takovéto úpravy byl koncem roku 2009 přijatý 

zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který významně zkrátil lhůty ve 

vybraných správních řízeních při projednávání těchto staveb a zjednodušil právní úpravu při 

vyvlastňování z důvodu realizace takovéto stavby, která je zároveň vyhlášena jako veřejně 

prospěšná. Tady je ovšem také potřeba podotknout, že donedávna bylo pro jednotlivce 

výhodnější se nechat vyvlastnit než přistoupit na dohodu o odkoupení nemovitosti, v tomto 

směru by nová právní úprava měla jednoznačně zvýhodnit možnost adekvátní náhrady při 

dohodě oproti náhradě při vyvlastnění.  
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Pozitivní vliv na přípravu liniových staveb by mohlo mít také propojení a specifikace 

postupů při procesu projednávání vlivů na životní prostředí a postupů spojených s územním 

řízením. Za žádoucí bych osobně považoval dvoustupňovou úpravu speciálního řízení, které 

by v první fázi umožnilo hodnotit varianty stavby v daném koridoru a vybrat tu ideální na 

základě posouzení jejich vlivů na životní prostředí spolu s posouzením jejich dopravně-

inženýrského významu a s přihlédnutím k hledisku ekonomickému. Po výběru finální varianty 

by proběhl druhý stupeň tohoto řízení, ve kterém by došlo k detailnímu posouzení této 

varianty z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, jehož výstupem by byly finální 

úpravy vybrané trasy a umístění liniové stavby do území jako ekvivalent běžného územního 

rozhodnutí. Správné nastavení takovéhoto řízení z legislativního hlediska by umožnilo naplnit 

požadavky, kladené na tento proces mezinárodními úmluvami a evropskými předpisy, které 

se týkají životního prostředí či účasti veřejnosti při projednávání těchto staveb. Takováto 

specifická právní úprava přitom není v okolních zemích ničím neznámým a její prvky lze 

nalézt téměř ve všech sousedních státech (Polsko, Rakousko či Německo). 

Účelem navrhovaných legislativních změn by pochopitelně nemělo být zhoršení 

postavení ochrany životního prostředí při projednávání těchto staveb, současná neutěšená 

situace ovšem neodbornou veřejnost k tomuto závěru často vede. Nezbývá než doufat, že 

odpovědné orgány najdou dostatek energie a vůle k prosazení takových změn, na kterých 

bude profitovat co největší počet účastníků či jiných přípravou stavby dotčených subjektů. 

Cílem by mělo být výrazné zjednodušení celé procedury přípravy liniových staveb při 

současném zachování dosaženého stupně ochrany životního prostředí při jejich 

projednávání. Výsledkem by pak mohlo být i výrazné snížení investiční náročnosti 

připravovaných staveb, která je aktuálně veřejností vnímána také jako velký problém, a to 

z mnoha hledisek naprosto oprávněně. 
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English summary 

Thesis: Legal aspects of environmental protection in planning and construction 

phases of linear constructions. 

Purpose of this thesis is to summarize and comment environmental aspects in legal 

regulation of proceedings that lead to execution of linear construction projects. Linear 

constructions in Czech law system are represented by two groups of constructions: transport 

infrastructure and technical infrastructure. Construction and following operation of these 

projects are related to many sources of negative influences on environment and population. 

First national legal regulations of environmental protection existed already in 1970’s, 

but main legal regulations were adopted at first in 1990’s. Actual national environmental 

protection law is heavily influenced by regulations of international and European Union law. 

Main sources are represented by Aarhus Convention on Access to Information, Public 

Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters and 

European EIA and SEA Directives. 

Recently, construction projects are evaluated in two phases – strategic and project 

phase. System of incorporating environmental considerations into policies, plans and 

programs is called Strategic Environmental Assessment; Environmental Impact Assessment 

(EIA) on the other hand deals with the possible impact, both positive and negative, that a 

proposed project may have on the environment, together consisting of the natural, social 

and economic aspects. 

Thesis comments also legal regulation of zone planning as a key process in the SEA 

phase and tries to point out some problematic issues in all main proceedings that lead to 

execution of linear construction projects. In author’s opinion there are still many topics that 

need to be solved by enforcing new legal regulations in this particular area of law.  
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