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Úvod 

V úvodu práce považuje její autor za nutné především popsat strukturu celého 

textu a vysvětlit logiku systematického uspořádání zkoumané materie, jakož se i 

podrobně zaměřit na základní výzvy vyplývající z výrazně proměněné příslušné právní 

úpravy, kterým autor při tvorbě práce musel čelit. Nedílnou součástí úvodní kapitoly je i 

vytyčení odborně-teoretických cílů, k jejichž naplnění by měl proces tvorby diplomové 

práce vést. 

Po úvodu první kapitola práce se zabývá historickým vývojem územního 

plánování, a to od raných dob civilizačního vývoje, kdy sice nelze hovořit stricto sensu 

o územním plánování v dnešním slova smyslu, ovšem lze již jednoznačně identifikovat 

aktivity, které svým obsahem naplňují dílčí prvky územně plánovací činnosti. Těžištěm 

pojednání o historickém vývoji je ale především popis proměn právního rámce 

územního plánování od druhé světové války do současnosti, na kterém lze 

dokumentovat všechny milníky zákonodárné aktivity na poli územního plánování, jež 

vyústily až do podoby dnešních platných zákonů. Se stejnou pozorností, jaká je 

věnována zákonům přímo ovlivňujícím postupy územně plánovací činnosti, je přitom 

s ohledem na zadání práce popisován i vývoj ochrany životního prostředí a příslušných 

právních předpisů. Nejde však o obecný výklad historie ochrany ani práva životního 

prostředí, který by dalece překračoval téma práce, nýbrž o popis vývoje těch aspektů 

ochrany přírody a krajiny, které se tak či onak dostávají do konfliktu s územně 

plánovací činností. Nelze se přitom vyhnout popisu i některých mimoprávních 

dějinných okolností, které měly na formování společenského diskursu ohledně ochrany 

životního prostředí a ruku v ruce s tím i tvorbu patřičných právních norem klíčový vliv. 

Přestože je hlavním předmětem historického zkoumání vývoj situace na území České 

republiky, je v některých pasážích nutné i nastínění mezinárodního politického a 

právního rámce, neboť českou společnost ani český právní řád často nelze v zájmu 

celistvého výkladu zcela izolovat od okolního světa. Autor práce si uvědomuje, že 

zařadit historický nástin ještě před legální definice jednotlivých pojmů a striktně 

odborně-právní výklad následujících kapitol je netradičním přístupem, avšak v uvedení 

historicko-společenského kontextu spatřuje ideální předpoklad pro správné uchopení 
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současné právní úpravy včetně jejích teoretických východisek, neboť i ty jsou 

výsledkem určitého dlouhodobého vývoje. 

Kapitola druhá vytváří nezbytné teoretické předpoklady k orientaci v základních 

pojmech, kterými se předkládaná práce zabývá, tedy pojmu územního plánování, 

životního prostředí a jeho ochrany podle příslušných zákonů včetně rozboru 

defenzivního a ofenzivního pojetí ochrany životního prostředí. Zvláštní důraz je kladen 

na termín i celý koncept (trvale) udržitelného rozvoje, který se v různých obměnách 

objevuje v příslušných předpisech pravidelně a má tvořit základní východisko či 

korektiv pro územně plánovací činnost ve všech jejích projevech. Jedná se současně o 

základní „nástroj“, kterým se do ní promítá ohled na zájmy životního prostředí. 

Předmětem této kapitoly je i popis cílů a úkolů územního plánování v souladu se 

stavebním zákonem a definice některých z klíčových pojmů tohoto zákona.  

Třetí kapitola je věnována klasifikaci a popisu subjektů územního plánování a 

postupně jsou v ní probírány orgány územního plánování, stavební úřady, dotčené 

orgány, veřejnost jakožto subjekt územního plánování sui generis i ostatní subjekty 

územního plánování. Všechny tyto subjekty je možné rozdělit v zásadě do dvou 

kategorií: za prvé na ty, které proces územního plánování tvoří a řídí a k nimž se řadí 

orgány územního plánování a stavební úřady, a za druhé na ty, které se proces 

územního plánování snaží v jeho průběhu ovlivnit na základě různých nástrojů, jakými 

jsou stanoviska, námitky a připomínky, které jim za tímto účelem zákon svěřuje. 

Subjekty z druhé kategorie přitom mohou sledovat jak veřejné zájmy svěřené jim 

zákonem, což je případ dotčených orgánů, tak i zájmy partikulární a soukromé, což 

může být případ všech zbývajících subjektů. Z hlediska tématu práce považuje autor za 

klíčové především dotčené orgány státní správy a veřejnost, protože zejména 

prostřednictvím těchto subjektů se v územním plánování realizuje ochrana zájmů 

životního prostředí. Jakkoliv by totiž na základě obecných cílů územního plánování měl 

být ohled na životní prostředí samozřejmou a dokonce dominantní součástí územně 

plánovací činnosti od samého jejího počátku, v praxi je to spíše až působení těch 

subjektů, pro které je ochrana přírody skutečně hlavním zájmem (ať už ze zákona či 

z vlastní vůle), díky němuž je možné dosáhnout územního plánování šetrného k přírodě. 

Jádro zákonné úpravy územního plánování zakotvené ve stavebním zákoně tvoří 

ustanovení zabývající se nástroji územního plánování, což se také odráží ve 
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velikosti prostoru, který se příslušné čtvrté kapitole v rámci práce dostává. Nástroje 

územního plánování, mezi které patří územně plánovací podklady, politika územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, územní souhlas a územní 

opatření, představují praktické naplnění územně plánovací činnosti státu, kterou 

vykonávají již zmiňované orgány územního plánování. Základním kritériem dělení 

nástrojů územního plánování je přitom skutečnost, zda jde o tzv. koncepční nástroje, 

což jsou dokumenty stanovící v různé míře podrobnosti způsob využití dotčeného 

území, anebo o tzv. realizační nástroje, kterými se rozhoduje o konkrétních 

plánovaných záměrech v území. Autor se při popisu nástrojů územního plánování snažil 

zaměřit na proces jejich pořizování a na obsahové náležitosti, které jsou upraveny jak 

stavebním zákonem, tak podzákonnými právními předpisy. Při analýze nástrojů 

územního plánování je nutné vyzdvihnout vzájemné vztahy dokumentů koncepčních 

nástrojů založené na jejich hierarchickém uspořádání, jakož i popsat důsledky rozdílné 

právní povahy postupu při pořizování koncepčních a realizačních nástrojů územního 

plánování včetně právní formy výsledného nástroje. 

Samotný popis nástrojů územního plánování, byť by byl jakkoliv podrobný, 

nemůže ovšem podat funkční obraz o zajišťování ochrany životního prostředí při 

územním plánování, pokud by současně nebyl věnován dostatečný prostor i hlavním 

dílčím předpisům, na jejichž základě se ochrana životního prostředí při pořizování 

nástrojů územního plánování uskutečňuje. Mezi takovéto zásadní předpisy patří podle 

autora zejména zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPVŽP) a nejdůležitější 

jednotlivé složkové zákony ochrany životního prostředí. Zákonu o posuzování vlivů na 

životní prostředí se v kontextu jeho dopadu na územně plánovací činnost věnuje 

kapitola pátá, která zejména podrobně popisuje vztah uvedeného zákona se stavebním 

zákonem a konkrétní průběh posuzování dotčených nástrojů územního plánování 

s ohledem na skutečnost, zda se jedná o koncepční dokumenty anebo realizační nástroje 

týkající se uskutečnění konkrétních záměrů. Šestá kapitola rozebírá zmiňované složkové 

zákony, kterými jsou zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského 

půdního fondu, lesní zákon, vodní zákon a zákon o ochraně ovzduší, z hlediska jejich 

přímých ustanovení ovlivňující územně plánovací činnost i z hlediska jejich úpravy 

příslušných dotčených orgánů a jejich postupů, které mají zásadní vliv na ochranu 

životního prostředí při územním plánování. 
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Hlavní výzvou, naznačenou v prvním odstavci, bylo pro autora přijetí 

mimořádně rozsáhlé novely stavebního zákona1 jako základní normy upravující územní 

plánování, která čítá přes 200 novelizačních bodů a v řadě oblastí územního plánování, 

jako je například rozhodování v území, dosahuje parametrů zcela nové právní úpravy. 

Dalekosáhlé důsledky má novela rovněž na úpravu stavebního řádu, který nicméně není 

předmětem této práce. Přestože je aktuální stavební zákon relativně novým právním 

předpisem, neboť je účinný teprve od počátku roku 2007, byla zmiňovaná novela 

připravována již od roku 2008. K jejímu schválení Poslaneckou sněmovnou nakonec 

nicméně došlo až 19. září 2012 s účinností od 1. 1. 2013. Vzhledem k uvedeným datům 

nebyla v době sepisování práce k dispozici žádná učební pomůcka erudovaně 

vykládající v souvislostech změny provedené novelou a dokonce ani komentář 

k novelizovanému znění stavebního zákona, jenž by zevrubně popsal změny 

v jednotlivých paragrafech. Autor tak byl odkázán pouze na vlastní text novely, 

důvodovou zprávu k novele, vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, od kterého 

novela vzešla, a na články v odborném i běžném tisku.  

Jakkoliv jsou změny provedené novelou vpravdě nepřehlédnutelné, tak mají 

přinejmenším v oblasti územního plánování spíše charakter evoluční než revoluční, 

neboť novelou jsou v zásadě rozvíjeny principy, které byly součástí už předchozí právní 

úpravy, anebo je tato rozšiřována o ustanovení reagující na nově vyvstávající potřeby. 

Dlouhodobou tendencí právní úpravy územního plánování, která se výrazně projevuje 

už od přijetí nového stavebního zákona, je snaha celý proces co nejvíce administrativně 

zjednodušit a zkrátit při současném zpřesnění jednotlivých postupů tak, aby pořizování 

jednotlivých nástrojů územního plánování probíhalo rychle a nezatěžovalo zúčastněné 

subjekty více, než je nezbytně nutné. V souladu s tímto přístupem novela stavebního 

zákona mimo jiné výrazně rozšířila okruh staveb, které nepotřebují územní rozhodnutí 

ani územní souhlas. Stejný cíl sleduje i novelou nově provedené důsledné slučování 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí s pořizováním politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, 

jakož i při pořizování regulačních plánů nahrazujících územní rozhodnutí a v územním 

řízení. 
                                                 
1 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
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Územní řízení by se mělo stát podstatně pružnější a mělo by investorům 

usnadňovat cestu k realizaci plánovaných záměrů pomocí přepracování či zavedení 

zcela nových postupů, jakými jsou společné územní a stavební řízení, zjednodušené 

územní řízení nebo možnost nahrazovat územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou či 

územním souhlasem. Jisté zrychlení je po novelizaci očekáváno i v oblasti projednávání 

územně plánovací dokumentace, když byla vypuštěna fáze tzv. konceptu územního 

plánu a nahrazena variantním řešením u návrhu územního plánu. Větší flexibilitu 

dokumentů územního plánování by měla zaručit i možnost zahrnovat do zásad 

územního rozvoje a územního plánu záležitosti tyto dokumenty svým významem 

přesahující, pokud nadřízený orgán územního plánování tento postup nevyloučí. Na 

druhou stranu byla vyslyšena kritika2 snášející se na přeregulovanost a přehnanou 

detailnost v některých dokumentech územně plánovací dokumentace, což vedlo k přijetí 

ustanovení výslovně zakazujících, aby zásady územního rozvoje a územní plány 

obsahovaly podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu 

rozhodnutí. 

 Některé úpravy pak byly vyvolány nedostatky v předchozí právní úpravě, které 

vyjevila praxe. Tímto způsobem lze hodnotit například nová ustanovení upravující 

postup pořizovatelů územně plánovací dokumentace, pokud dojde k jejímu zrušení 

soudem, což je zřejmý následek právě takových judikátů, kterých se v posledních 

několika letech objevilo relativně mnoho3. Jednou ze změn reagujících na potřeby praxe 

bylo prodloužení přechodné lhůty, během které mají obce čas na úpravu starých 

územních plánů vydaných před 1. lednem 2007 v souladu s novým stavebním zákonem 

až do roku 2020. Do roku 2020 byla také prodloužena výjimka pro umisťování zákonem 

rozšířeného okruhu staveb v nezastavěném území obce, pokud tato nemá schválen 

žádný dokument územního plánování.  

 Úpravy se dotkly i účasti veřejnosti při územním plánování, která byla značně 

rozšířena. Nově budou moci občané podávat připomínky ke zprávě o uplatňování 

politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje i územního plánu. Připomínky 

                                                 
2 http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/architekti-kritizuji-preregulovanost-uzemnich-

planu 
3 Např. zrušení ZÚR Jihomoravského kraje rozsudkem NSS čj. 1 Ao 7/2011 – 526 či zrušení územního 

plánu obce Vysoká nad Labem rozsudkem NSS čj. 1 Ao 1/2009 – 185  
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veřejnosti jsou nově umožněny také v první etapě pořizování územně plánovací 

dokumentace, tj. ve fázi společného jednání, která předchází vlastnímu řízení 

s veřejným projednáním. Připomínky a námitky je možné nově podávat do 7 dnů ode 

dne veřejného projednání. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle 

katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Rovněž se mění posuzování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 

připomínek ze strany dotčených orgánů, které mají nepřekročitelnou lhůtu 30 dnů na to, 

aby uplatnily svá stanoviska, a pokud tak neučiní, má se za to, že s návrhy souhlasí.  

Změny se dotkly i zveřejňování písemností ve věcech územního plánování a především 

prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, z nichž jsou z hlediska územního 

plánování důležité zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. 

 Změn vyplývajících z novely je nicméně daleko více a autor se v předchozí části 

textu omezil výhradně na stručný přehled těch z hlediska územního plánování 

nejdůležitějších. Podrobný výklad celého textu stavebního zákona včetně jeho 

novelizovaných ustanovení v oblasti územního plánování je s ohledem na jeho vliv na 

ochranu životního prostředí předmětem zejména kapitol číslo 3 a 4 (viz výše), a bylo by 

proto nadbytečné se o nich dále zmiňovat již v úvodu. Tuto kapitolu je proto nyní 

vhodné zakončit stanovením cílů, k jakým by předkládaná práce měla přispět. Hlavním 

cílem práce je předložit komplexní a současně detailní rozbor relevantních právních 

norem, na jejichž základě je v českém právním řádu organizován proces územního 

plánování se zřetelem ke způsobům a cestám, jakými se při této činnosti uplatňuje 

ochrana životního prostředí. Při sledování tohoto úkolu samozřejmě nelze pominout 

odbornou literaturu, příslušnou judikaturu ani další zdroje poznání o právní teorii i praxi 

v daném odvětví práva. Výsledná analýza by měla být způsobilá podat ucelenou 

představu o zajišťování ochrany životního prostředí při územním plánování v platném 

českém právu a být potenciálně základem k hodnocení kvality příslušné právní úpravy, 

o což se v závěrečné kapitole pokusí i sám autor.  
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1 Historický vývoj územního plánování 

v souvislosti s ochranou životního prostředí 

 Jak bylo naznačeno v úvodu, kapitola mapující historii územního plánování a 

ochrany životního prostředí s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování v právní i 

mimoprávní oblasti je pojata značně široce a začíná už u starověkých a středověkých 

kořenů dnešního vývoje. V těchto případech jde nicméně pouze o krátký historický 

exkurz, který má naznačit v zásadě odvěkou lidskou aktivitu především na poli 

územního plánování, a rychle směřuje k pojednání o právních pramenech a událostech, 

u nichž je vědomí kontinuity se současným stavem výrazně jasnější. S tím, jak se 

výklad přibližuje současnosti, je logicky čím dál podrobnější, a to zvláště u těch 

právních předpisů, které jsou dosud platné. Autor rozdělil historii dané materie na tři 

etapy, z nichž první popisuje vývoj od počátku civilizace až do roku 1948, tedy značně 

nekoherentní období, které i přes markantní rozdíly ve stupni civilizačního vývoje a 

stavu právního řádu spojuje neucelená právní úprava územního plánování a takřka úplná 

absence nástrojů ochrany životního prostředí, což ovšem nevylučovalo ani reálnou 

aktivitu na úseku územního plánování, ani střetávání této aktivity s přirozeným 

životním prostředím včetně jeho poškozování a změn.  

Druhé období vymezené roky 1948 a 1989 se časově shoduje s fungováním 

komunistického režimu na území tehdejšího Československa, který samozřejmě 

určujícím způsobem formoval i podobu tehdejšího práva. Zároveň se však jedná o 

období, které již na svém počátku v roce 1949 přineslo první předpis, který se stal 

všeobecnou úpravou územně plánovací činnosti. Tento klíčový předpis byl ve 

sledovaném období dvakrát nahrazen, naposledy v roce 1976, přičemž tento zákon, byť 

ve značně pozměněném znění, platil dalších 30 let, tedy dlouho po pádu 

komunistického režimu. Zároveň se jedná o období, ve kterém dochází k vzniku a 

prudkému rozvoji uvědomění potřeby chránit životní prostředí, a to i prostředky práva, 

čili začíná historie práva životního prostředí jako samostatného právního oboru. Ačkoliv 

se jedná o vývoj, který se zvláště intenzivně projevoval především v demokratickém 

západním světě, v omezené míře proběhl i v Československu, čehož důkazem je 

poměrně rozsáhlá soustava zákonů na ochranu životního prostředí včetně proniknutí 
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zájmů na ochraně přírody i do územně plánovacích procesů. To je v příkrém rozporu se 

všeobecným laickým pohledem, který ochranu životního prostředí začal vnímat až po 

roce 1989 a do té doby měl za to, že žádná příslušná legislativa neexistuje. Příčinou 

tohoto stavu byla slabá vymahatelnost tehdejší právní úpravy a tomu odpovídající její 

flagrantní obcházení či přímo ignorování ze strany odpovědných úřadů, čímž se 

příslušná podkapitola rovněž zabývá. 

Třetí a poslední dílčí část pojednává o vývoji od roku 1989 do současnosti. 

Sametová revoluce přinesla zásadní obrat v přístupu státu k ochraně životního prostředí, 

což se projevilo mohutnou zákonodárnou aktivitou, v jejímž rámci bylo nově přijato 

nebo aktualizováno mnoho norem práva životního prostředí, z nichž se řada dotkla i 

územně plánovací činnosti. Vlastní zákon o územním plánování se dočkal dvou 

zásadních a řady marginálních novelizací, než byl od 1. 1. 2007 nahrazen v současnosti 

platným stavením zákonem. Popisu změn a nových institutů, které přinesl nový stavební 

zákon, je věnována největší část této podkapitoly. 

1.1 Vývoj do roku 1948 

 Člověk se podvědomě věnuje plánování svých sídel od doby začátku neolitické 

revoluce před přibližně 10 až 12 tisíci lety, kdy opustil lovečsko-sběračský způsob 

života spojený s nestálými a přechodnými sídly a začal se díky ovládnutí zemědělství 

usazovat na trvalých místech4. Tato zásadně nová etapa lidského vývoje, 

charakterizovaná jako zemědělsko-pastevecká, se projevovala potřebou účelně 

organizovat jednak podobu prvních městských sídel, a jednak způsob obdělávání a 

zavlažování zemědělských oblastí. Důkazem úspěšných snah o systematické uspořádání 

měst jsou pravoúhle uspořádané ulice starověkých indických měst Mohendžo Daro 

nebo Harappa, podobně je tomu i v případě krétského paláce Knossu5. O plánování 

v rurálních oblastech zase podávají důkazy například archeologické vykopávky v deltě 

Nilu, které svědčí o rozsáhlých systémech závlah. S tím, jak začal člověk v popisované 

době měnit prostředí kolem sebe, vzniká tzv. kulturní krajina jako de facto umělý typ 

                                                 
4 Mezřický, V.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, Praha, 2005, str. 25 
5 Hasík, O: Územní plánování Pro rozsah studia jednoho ročníku, 1. vydání, VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003, str. 8 
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krajiny vzniklý kombinací působení člověka a přírody6. Zároveň nevyhnutelně dochází 

k intenzivnějšímu střetu člověka a přírody, který byl v předchozí civilizační etapě zcela 

marginální. S rostoucím rozvojem zemědělství začíná člověk ovlivňovat životní 

prostředí způsobem, který je dlouhodobý a často i nevratný, třebaže má dosud výhradně 

regionální charakter. Příkladem negativního a přitom nevratného dopadu lidské činnosti 

na životní prostředí je například eroze půdy při soutoku Eufratu a Tigridu 

v Mezopotámii, kterou zapříčinilo nadměrné zavlažování7.  

Ve středověku už můžeme pozorovat první aktivity, které by se daly označit za 

předchůdce dnešního územního plánování, i na území dnešní České republiky. Takto 

právo Otakarovo z roku 1272 stanovilo nutnost povolení pro každou stavbu a pro 

zakládání stavby stanovilo povinnou přítomnost souseda. Rozvoj měst dále regulovala 

různá královská práva, např. právo hradební, které omezovalo územní expanzi města, 

nebo právo mílové, které bránilo vzniku konkurenčního osídlení v blízkosti města. 

Převážně německými kolonisty byly osídlovány odlehlé části země, ve kterých zakládali 

nová města z pověření majitelů půdy tzv. lokátoři. Ti měli za úkol vyhledávat místa 

vhodná k založení města, navrhnout jeho základní urbanistický plán včetně vytýčení 

polností a lesů, jakož i přilákat budoucí osadníky8. Kolonizace, výstavba měst, rostoucí 

zalidnění a čím dál intenzivnější využívání přírodních zdrojů se na českém území 

projevily co do rozsahu podobně radikální změnou krajiny, jakou o několik tisíc let 

dříve prodělaly oblasti původu starověkých civilizací na blízkém či dálném východě. A 

podobně jako v těchto případech se i na našem území začaly projevovat negativní 

dopady lidské činnosti na životní prostředí, avšak nikoliv ve formě eroze půdy či přímo 

dezertifikace, nýbrž v podobě masivního odlesňování. To dosáhlo vrcholu během 

14. století a jeho míra dokonce přiměla Karla IV., aby péči o lesy věnoval jeden 

z článků navrhovaného zemského zákoníku dnes známého jako Maiestas Carolina9. 

Nutno poznamenat, že Karel IV. nebyl motivován toliko ohledy na ochranu životního 

prostředí, která v dnešním slova smyslu tehdy neexistovala, jako spíše snahou ukončit 

                                                 
6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_krajina 
7 Mezřický, V.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, Praha, 2005, str. 26 
8 Kejř, J.: Vznik městského zřízení v českých zemích, Karolinum, Praha, 1998, str. 267 
9 Malý, J. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. vydání, Linde, Praha, 2005, 

str. 104 
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panující libovůli na poli lesního hospodářství, která ohrožovala královské lesy jakožto 

jeho majetek. 

Další vývoj regulace na úseku územního plánování můžeme pozorovat 

s nástupem osvícenského absolutismu za vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy dochází 

k všeobecným snahám o účelnější a efektivnější uspořádání státu a společnosti ve všech 

oblastech života. Do souvislosti s územním plánováním můžeme klást například snahu 

o budování císařských silnic, Raabovu pozemkovou reformu10 nebo tvorbu 

tereziánského respektive josefínského katastru, které představovaly první ucelený 

soupis pozemků s vyznačením jejich funkce na území českých zemí11. Až do této doby 

přitom stále hovoříme o společnosti převážně zemědělské, která sice postupně zcela 

proměnila krajinu hustě osídlených oblastí a narušila řadu původních ekosystémů, avšak 

v zásadě se jedná o vlivy reverzibilní, které nemají devastační charakter, umožňují 

přírodě relativně snadnou revitalizaci a jsou lokální povahy. Zlom přichází na přelomu 

18. a 19. století, kdy začíná opět nová a zatím poslední epocha vývoje lidské civilizace, 

kterou označujeme jako industriální neboli průmyslovou společnost. Podnětem k této 

přeměně byla vědecko-technická revoluce, která na jedné straně umožnila nevídaný 

ekonomický rozvoj, na druhé straně ale vedla k tomu, že člověk začal působit na životní 

prostředí kvalitativně zcela novým způsobem. Pro tento nový způsob je typické, že 

v jeho důsledku jsou dopady na životní prostředí „trvalé, dlouhodobé až transgenerační 

(přecházející plnou silou i na budoucí generace) a v rozsahu globální, tedy zasahující 

celou naší planetu“ 12.  

Industrializace a s ní spojená rapidně se rozvíjející těžba surovin, jakož i rychle 

akcelerující populační růst, vedly k přijímání nových předpisů upravující územní 

plánování na úrovni měst a obcí. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku to byly tzv. 

stavební řády, kterých bylo vydáno celkem pět13. Tyto řády byly vydávány v rozmezí let 
                                                 
10 Černý, V.: Pozemková reforma v 18. stol., Českomor. podniky tiskařské, Praha, 1928. s. 194 
11 Malý, J. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. vydání, Linde, Praha, 2005, 

str. 181 
12 Mezřický, V.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, Praha, 2005, str. 26 
13 Byly jimi zákon ze dne 10. 4. 1886 č. 40 z.z., platný pro Prahu, Plzeň a České Budějovice a zákon ze 

dne 8. 1. 1889 č. 5 z.z. pro všechny ostatní obce v Čechách, dále zákon ze dne 16. 6. 1894 č. 63 z.z pro 

Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo a zákon ze dne 16. 6. 1894 č. 64 z.z pro ostatní obce na Moravě, a 

nakonec zákon ze dne 2. 6. 1883 č. 26 z.z. pro celé území Slezska 
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1883 až 1894 a jednalo se dílem o partikulární právní úpravu pro účely největší českých 

respektive moravských měst a dílem o právní úpravu obecnou, dopadající na všechna 

ostatní města či obce. Slezsko mělo pouze jeden jednotný stavební řád. Tyto stavební 

řády byly ještě v průběhu existence rakousko-uherské monarchie, jakož i během první 

republiky, mnohokrát novelizovány, avšak jednotná a komplexní úprava územního 

plánování ani přes řadu legislativních snah do druhé světové války přijata nebyla. 

V případě stavebních řádů se na jednu stranu jednalo o předpisy na svou dobu moderní, 

které zakotvily základní instituty stavebního práva a stanovily mimo jiné pravidla pro 

povolování umístění staveb, jejich kolaudace a změn. Na druhou stranu byly tyto 

předpisy negativně poznamenány jednak výše zmíněným partikularismem a druhak 

způsobem uvažování zákonodárce, který se v zásadě nelišil od záměrů středověkých 

vladařů a omezoval se takto na vlastnické, bezpečnostní a hygienické omezení 

plánování, zatímco na estetické nároky či dokonce ochranu životního prostředí ještě 

nebyl brán zřetel.  

1.2 Vývoj v letech 1948 až 1989 

Přelom ve způsobu právního ukotvení územního plánování přichází až po válce, 

a to se zákonem č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí. Tento zákon o 

pouhých 28 paragrafech platný pro území celé ČSR jednotně stanovil povinnost 

národních výborů pořizovat tzv. směrné a podrobné územní plány, jakož i plány 

zastavovací, které můžeme považovat za jakési předchůdce dnešních regulačních 

plánů14. O ochraně životního prostředí však v popisovaném zákoně ani v žádném jiném 

právním předpisu této doby však ještě nenajdeme ani zmínku. Jak stanovil §1 z. 

č. 280/1949 Sb., „územní plánování obcí je součástí jednotného hospodářského plánu a 

musí vyhovovat veřejným potřebám a zájmům“. Z tohoto ustanovení by po formální 

stránce mohlo vyplývat, že za jeden z veřejných zájmů považoval zákonodárce i zájem 

na ochraně životního prostředí, avšak v této době ještě nebyla ochrana životního 

prostředí definována jako veřejný zájem ani v právní teorii, natož praxi. Klíčovou roli 

                                                 
14 §6 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí 
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naopak hraje podřízení územního plánování jednotnému hospodářskému plánu, který 

zaváděla tzv. Ústava 9. května, čili ústavní zákon č. 150/194815.  

Na tomto místě by podle autora práce bylo vhodné naznačit, proč člověk až do 

doby poměrně nedávno minulé, kdy už devastace životního prostředí dosáhla 

nepřehlédnutelných rozměrů, potřeby ochrany životního prostředí s výjimkou 

zanedbatelného prostoru přírodních rezervací, které byly v českých zemích i jinde ve 

světě zakládány již od 19. století16, prakticky úplně ignoroval a přírodu vnímal toliko 

jako zdroj hospodářských vstupů a prostor k osídlení. Autor práce se domnívá, že 

vysvětlení tohoto na první pohled bezohledného lidského chování spočívá ve 

skutečnosti, že drtivá většina tehdejšího obyvatelstva žila v podmínkách, které se 

z dnešního pohledu jeví jako nepředstavitelně chudé a těžké. Dokud se majorita 

společnosti nacházela ve stavu, kdy byly její každodenní starostí takové základní 

potřeby, jako je dostatek jídla, bydlení či zdravotní péče, byl pozitivně přijímán každý 

způsob hospodářského pokroku a ruku v ruce s tím zvýšení životní úrovně, přičemž 

možné negativní dopady hospodářského rozvoje na životní prostředí byly považovány 

za lehko akceptovatelnou daň ve srovnání s vymaněním se z bídy. Často byla naopak 

příroda považována za soupeře člověka ve snaze o hospodářský pokrok, kterého je 

nutné si podmanit a ovládnout. Paradoxně tak bylo „potřeba“ nejdříve i v důsledku 

rozsáhlých změn a ničení životního prostředí dosáhnout určitého stupně životní úrovně, 

aby si člověk začal vzácnost a nenahraditelnost přírody uvědomovat a chránit ji. Tento 

jev můžeme v současnosti pozorovat u rozvojových zemí, které řeší dilema mezi 

neomezovaným hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí, přičemž si 

nepřekvapivě vybírají spíše tu první možnost s tím, že na ochranu životního prostředí 

„bude čas“ až poté, kdy bude mít obyvatelstvo těchto zemí zabezpečenou podobnou 

životní úroveň jako obyvatelstvo vyspělých zemí. Tento přístup, jakkoliv lidsky 

pochopitelný, je ovšem velmi ošemetný, protože vzhledem ke stupni industrializace a 

rozsahu zásahů do životního prostředí už nemusí být po dosažení blíže nedefinované 

„dostatečné“ životní úrovně co chránit, neboť převážná většina ekosystému bude 

nenávratně zdevastována. Navíc 21. století nabízí i jiné, vůči životnímu prostředí 

                                                 
15 §162 – 164 zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy Československé republiky 
16 První přírodní rezervace v Čechách založil hrabě Jiří Buquoy již v roce 1838 v Novohradských horách 

– byly jimi Žofínský prales a prales Hojná voda 
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podstatně šetrnější cesty získávání zdrojů a industrializace, které západní společnosti 

19. a první poloviny 20. století neměly k dispozici, byť jejich využití je v praxi obvykle 

obtížnější a komplikovanější, než je tomu u konvenčních postupů. Problematičnost 

přístupu pod heslem „na ochranu životního prostředí je nejprve třeba si vydělat“17 navíc 

dále zvýrazňuje fakt, že argumentace vedená tímto směrem je často zneužívána i u 

bohatých států Severu, které si bez ohledu na jakékoliv přechodné ekonomické krize 

udržují životní úroveň velmi vysokou, a tento postoj tak má za cíl pouze účelově oslabit 

nároky kladené na ochranu životního prostředí. 

Od 50. let minulého století se však pohled na životní prostředí díky 

spolupůsobení faktorů rostoucí životní úrovně a prohlubující se devastace přírody 

začínal postupně měnit. Přestože tento proces probíhal v socialistické ČSR vzhledem 

k nedemokratickým poměrům bránícím jakékoliv principiální kritice hospodářské 

politiky vlády, která ve své snaze o co nejmasivnější rozvoj těžkého průmyslu zájmy 

ochrany životního prostředí zcela přehlížela, jen velmi pomalu, objevují se v rozmezí let 

1956 až 1958 dva zákony, které alespoň částečně reagují na potřeby ochrany přírody. 

V roce 1956 byl přijat zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, který měl za cíl 

„chránit přírodní bohatství a vzhled krajiny“ a zabezpečit, „aby tyto hodnoty sloužily 

k poučení, osvěžení a péči o zdraví našeho lidu a tím k dalšímu vzestupu jeho životní 

úrovně“ 18. Jakkoliv je z dikce citovaného ustanovení zřejmý silný ideologicko-

propagandistický tón, jednalo se přesto o alespoň částečný pokus, jak zahrnout do práva 

a politiky státu ohledy na přírodní bohatství země. Zákon č. 40/1956 Sb. dále vymezil 

základní druhy chráněných území, mezi jinými i národní parky, chráněné krajinné 

oblasti a národní přírodní rezervace, které jako kategorie zvláště chráněných území 

přebral i v současností platný zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který 

zákon č. 40/1956 Sb. nahradil. Z hlediska územního plánování byl důležitý především 

§17 odst. 1, podle nějž měly být orgány ochrany přírody přizvány k řízení o územních 

plánech, stavebnímu řízení, jakož i ke všem ostatním jednáním, které se svým obsahem 

dotýkají zájmů ochrany přírody. Těmito orgány ochrany přírody bylo ministerstvo 

                                                 
17 Tento výrok bývá připisován českému politikovi Václavu Klausovi, avšak on ho doslovně patrně nikdy 

nevyslovil – viz http://www.bbc.co.uk/czech/interview/moldan.htm ; jeho výroků, ve kterých tvrdí jinými 

slovy totéž, nicméně existuje nepřeberné množství. 
18 §1 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody 
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školství a odbory kultury KNV, které rovněž zajišťovaly například i státní památkovou 

péči. Tento nevyhovující stav přitom trval až do konce roku 1989, kdy bylo ústavním 

zákonem č. 173/1989 Sb. s účinností od 1.1. 1990 zřízeno Ministerstvo životního 

prostředí. Jistou snahu o zlepšení situace lze však pozorovat ještě těsně před rokem 

1989, neboť od roku 1988 fungovalo Ministerstvo vnitra a životního prostředí. 

V roce 1958 vychází zákon č. 84/1958 Sb., o územním plánování, který nahradil 

zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí. Třebaže nová právní 

norma měla opět na prvním místě sloužit národohospodářským plánům státu a jejím 

úkolem tak byla především co nejefektivnější organizace území s ohledem na 

hospodářský rozvoj a budování obytných sídel, jsou v ní již patrné určité okrajové 

zmínky o přírodním rozměru řešeného území. Nejjasněji to vyplývá z 

§2 odst. 2 písm. b), podle kterého musí orgány územního plánování při své činnosti dbát 

o „vytváření zdravého, krásného a pohodlného prostředí pro život a práci obyvatel, o 

zachování, využití a rozmnožení hmotných a kulturních hodnot na řešeném území, jakož 

i o ochranu daného prostředí před nežádoucími zásahy, vlivy a důsledky hospodářské 

nebo jiné činnosti a o odstranění závad touto činností způsobených“. Citované 

ustanovení má sice tendenci vnímat životní prostředí jako pouze jeden z mnoha aspektů 

jakéhosi ideálního prostředí, které je navíc výlučně vztahováno k lidské perspektivě a 

naprosto nepočítá s přírodou jako samostatným fenoménem, jenž zaslouží ochranu sám 

o sobě, ale přesto je zjevné, že ono ideální prostředí musí mít určitý estetický a přírodní 

prvek. Tato a některé další nepřímé zmínky o ohledech na životní prostředí však nebyly 

více než signálem počínající změny v právním uvažování o životním prostředí, které se 

nedotýkaly jádra právní úpravy a především nebyly naplněny v praxi, která si nadále 

počínala vůči životnímu prostředí zcela svévolně. Mimo teoretické úkoly a cíle tvořily 

těžiště zákona č. 84/1958 Sb. ustanovení o jednotlivých druzích územně plánovací 

dokumentace (ačkoliv tento termín zákon ještě nepoužíval) a procesu jejich pořizování, 

jakož i ustanovení o rozhodování v území a řízení, které mu předchází. Jako části 

územně plánovací dokumentace můžeme označit následující dokumenty: územní plány 

rajónů, územní plány sídlišť a zastavovací plány19. Demonstrativní výčet druhů 

územních rozhodnutí uváděl rozhodnutí o umístění staveb, o vymezení chráněných 

                                                 
19 §4 zákona č. 84/1958 Sb., o územním plánování 
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území a ochranných pásem, o stavební uzávěře a o změnách ve využití pozemků20. Na 

sklonku 50. let došlo v ČSR k vydání ještě dalších dvou právních předpisů, které se 

nepřímo dotýkaly územního plánování. Prvním byl zákon č. 48/1959 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu. Tento zákon poprvé systematicky upravil proces 

vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu, jenž byl podmíněn souladem 

takového postupu s územními plány a perspektivními plány výstavby. Rozhodnutí o 

vynětí navíc muselo být vydáno nejpozději současně s územním rozhodnutím o novém 

investičním záměru. Druhým zákonem byl zákon č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním 

hospodářství (lesní zákon). 

V 60. a zejména 70. letech dochází v západním světě k revoluční změně 

paradigmatu ve vztahu k životnímu prostředí. Intenzita zásahů do životního prostředí se 

stále se rozšiřující industrializací, exploatací přírodních zdrojů a chemizací krajiny 

dosáhla postupně bodu, ve kterém již nebylo nadále možné držet se argumentace o 

nevyhnutelných obětech ve prospěch rozvoje ekonomiky. Naopak začalo čím dál tím 

více sílit přesvědčení, že míra devastace životního prostředí překročila jakékoliv 

akceptovatelné meze a začíná kromě přírody samé přímo ohrožovat nejen kvalitu 

lidského života, ale i samo dlouhodobé přežití člověka jako druhu. Z toho pramení nové 

chápání životního prostředí jako veřejného statku, který je potřeba závazným a 

vymahatelným způsobem chránit. Pravděpodobně prvním citelným impulsem pro tento 

obrat je vydání knihy Mlčící jaro od americké oceánoložky Rachel Carsonové21, která 

poprvé popsala perzistentní a škodlivou povahu masově používaných pesticidů v čele 

s DDT, které ohrožují zvířecí i lidskou populaci. Tato kniha měla zvláště v USA široký 

společenský dopad, který v konkrétní podobě vyústil v zákaz příslušných chemických 

prostředků, vznik řady environmentálních hnutí a státní agentury pro ochranu životního 

prostředí EPA, v obecné rovině pak vedl k celospolečenskému uvědomění stran ochrany 

životního prostředí jako celku. Nejzásadnější období pro rozvoj ochrany životního 

prostředí tak, jak ji rozumíme dnes, znamenala ovšem až první polovina 70. let. V této 

době dochází k vydání průlomového výzkumu jménem Meze růstu od vědců na MIT, 

manželů Meadowsových22, který byl uveřejněn v roce 1972 ve zprávě Římského klubu, 

                                                 
20 §11 odst. 2 zákona č. 84/1958 Sb., o územním plánování 
21 Carson, R.: Silent Spring, Mariner Books, Boston, 2002 
22 Meadows, D., Meadows, D., Randers, J.: The limits to growth, Universe Books, 1972 
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na jehož podnět byl výzkum vypracován. Metodika výzkumu spočívala v matematické 

projekci budoucího vývoje pěti proměnných, kterými byly růst světové populace, 

industrializace, znečištění, produkce potravin a čerpání přírodních zdrojů. Výsledkem 

matematického modelování byl závěr, že při udržení současných růstových trendů ve 

všech zmiňovaných oblastech čeká lidskou civilizaci v příštím, tj. 21. století 

nevyhnutelný kolaps. Zpráva Římského klubu měla ve společnosti mohutný ohlas, což 

ještě podpořila první ropná krize, která vyvstala hned rok po jeho vydání. Ve stejném 

období dochází k nejsilnější vlně vzniku ekologických hnutí, mezi nimiž zaujala přední 

místo organizace Greenpeace. Na mezinárodním poli je stěžejní událostí konání první 

celosvětové konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu v roce 1972, která na 

úrovni Evropských společenství vedla o rok později k přijetí Prvního akčního programu 

ochrany životního prostředí23. 

Potřeba ekologizace práva doléhala pozvolna i do českého právního prostředí. 

Již v 60. letech byly přijaty na tomto poli dvě důležité normy, a sice nový zákon o 

ochraně zemědělského půdního fondu24, který výrazně prohloubil ochranu zemědělské 

půdy při územně plánovací činnosti a stal se předlohou pro v současnosti platný zákon o 

ochraně zemědělského půdního fondu, který ho v roce 1992 nahradil25, a především 

zákon o péči o zdraví lidu26. Tento zákon, po mnoha novelizacích platný až do 1.4. 

2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, podmiňoval kladným závazným posudkem orgánů hygienické 

služby mimo jiné schvalování územních plánů rajónů a sídlišť či odevzdání staveb do 

provozu nebo užívání. Počátkem 70. let proniká právo životního prostředí i do výuky na 

Právnické fakultě UK27 a objevují se další zákony upravující materii jednotlivých složek 

životního prostředí, když kromě novelizace zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu, vycházejí zákony č. 61/1977 Sb., o lesích, a zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, 

čímž byla dovršena tvorba soustavy složkových zákonů na ochranu životního prostředí, 

                                                 
23 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 11 
24 Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
25 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
26 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
27 Kružíková, E.: Právo životního prostředí. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo v 

Československu, Masarykova univerzita, Brno, 2009, str. 656 
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když zákon o ochraně ovzduší28 byl přijat už v roce 1967. V této souvislosti je nicméně 

nutno dodat, že během komunistického režimu nedošlo v Československu nikdy 

k přijetí komplexního zákona na ochranu životního prostředí, ačkoliv ve valné většině 

srovnatelných socialistických zemí byl takový zákon v průběhu 70. let začleněn do 

příslušných právních řádů29. 

Z hlediska územního plánování a jeho vlivů na životní prostředí byl klíčovým 

především tehdy nový stavební zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, se kterým skončila dosavadní praxe duální úpravy územního plánování a 

stavebního řádu, kdy každá z obou materií byla upravena vlastním zákonem30. Tento 

zákon již výslovně zapracovává do procesu územně plánovací činnosti ohled na zájmy 

životního prostředí, když §1 odst. 2 stanoví, že „územní plánování vytváří předpoklady 

k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 

v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek 

– půdy, vody a ovzduší“. Jedním z vytyčených úkolů územního plánování mělo být i 

vymezit chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud 

nevznikly podle zvláštních předpisů jinak a zabezpečit ochranu všech chráněných 

území, chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem31. V §39 o územním 

rozhodnutí se dále stanoví, že „v územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro 

navrhovaný účel a vymezí podmínky, kterými se zabezpečí (…) především péče o životní 

prostředí (…)“.  

Tím ovšem odkazy zákona na ochranu životního prostředí končí a citovaná 

ustanovení mají proto spíše deklaratorní a teoretickou povahu. Na prvním místě na poli 

územního plánování naopak stále zůstává řešení využití území s ohledem na cíle a úkoly 

národohospodářských plánů. Věcným obsahem části zákona věnované územnímu 

plánování je především popis nástrojů územního plánování, kterými byly územně 

plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Základní 

                                                 
28 Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší 
29 Kružíková, E.: Právo životního prostředí. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo v 

Československu, Masarykova univerzita, Brno, 2009, str. 662 
30 Územní plánování v zákoně č. 84/1958 Sb., o územním plánování, a stavební řád v zákoně č. 87/1958 

Sb., o stavebním řádu 
31 §2 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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systém nástrojů územního plánování tedy již zákonem č. 50/1976 Sb. dostává podobu, 

která nemá daleko k aktuální právní úpravě v současném stavebním zákoně. Jednotlivé 

druhy nástrojů územního plánovaní jsou však odlišné, což platí zejména pro územně 

plánovací podklady, které se sestávaly z urbanistické studie, územního generelu, 

seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků a územně technických podkladů32, a 

pro územně plánovací dokumentaci, jejíž systematika zahrnovala tři kategorie – územní 

prognózu, územní plán a územní projekt33 – které byly zpracovávány na třech stupních 

– velkého územního celku, sídelního útvaru a zóny34. Druhy územního rozhodnutí si 

byly s těmi současnými naopak poměrně blízké, když mezi ně patřilo rozhodnutí o 

umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo 

ochranném pásmu a rozhodnutí o stavební uzávěře35. Odlišný byl ovšem výrazně proces 

pořizování a schvalování nástrojů územního plánování, při kterém se dnes uplatňuje 

hledisko ochrany životního prostředí zejména.  

Důležitější než kvantita a ve výsledku i kvalita zákonů na poli ochrany životního 

prostředí však byl jejich reálný dopad na politiku státu a chování zainteresovaných 

subjektů, zejména orgánů státní správy a subjektů svou činností životní prostředí 

ohrožující a narušující. V tomto ohledu ochrana životního prostředí za minulého režimu 

selhávala do té míry, že Československo na konci 80. let patřilo ke státům s nejvíce 

narušeným životním prostředím a přírodními zdroji na světě36. Výrazně negativně byly 

zasaženy všechny složky životního prostředí včetně vod a ovzduší, které bylo 

znečištěno nejvýznamněji. Z hlediska vztahu ochrany životního prostředí a územního 

plánování je nicméně důležitý především zanedbaný stav krajiny včetně zemědělské 

půdy. Odborná literatura charakterizuje vztah státu ke krajině na konci 80. let takto: 

„Pro hospodaření v krajině byla typická živelnost, preferování krátkodobých dílčích 

zájmů a naprostý nedostatek chápání krajiny jako svébytného a komplexního systému. 

                                                 
32 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, §3 
33 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, §8 
34 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, §12 
35 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, §32 
36 Kružíková, E.: Právo životního prostředí. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo v 

Československu, Masarykova univerzita, Brno, 2009, str. 652 
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Velké plochy území byly zdevastovány, nikdy nebyly řádně zrekultivovány.“ 37 Neutěšený 

stav životního prostředí země, ignorovaný nebo popíraný oficiálními úřady, motivoval 

vznik řady občanských hnutí s ekologickým zaměřením, jejichž snahy o nápravu vztahu 

státu k životnímu prostředí se nevyhnutelně staly politickým tématem.38 Ochrana 

přírody se tak stala jedním z ústředních témat během revolučního dění v listopadu 1989, 

přičemž nový režim se měl stát zárukou radikální změny v přístupu státu k ochraně 

životního prostředí. To se začalo potvrzovat již v prosinci 1989, kdy bylo dříve 

zmíněným ústavním zákonem č. 173/1989 Sb. zřízeno od 1. ledna 1990 Ministerstvo 

životního prostředí, které bylo i orgánem územního plánování a stavebního řízení. 

1.3 Vývoj od roku 1989 do současnosti 

Přestože nebyla hlavním problémem ochrany životního prostředí za minulého 

režimu neexistence a v řadě případů ani nízká kvalita příslušných právních předpisů39, 

bylo na počátku 90. let nezbytné přistoupit k rozsáhlým kodifikačním respektive 

rekodifikačním pracím v oblasti práva životního prostředí. Především bylo vydáno 

několik obecných právních předpisů, zejména komplexní, avšak velmi obecný zákon o 

životním prostředí40, a dále několik nových předpisů zaměřených na ochranu 

jednotlivých složek životního prostředí, kterými byly nový zákon na ochranu ovzduší41, 

zákon na ochranu zemědělského půdního fondu42 a především zákon o ochraně přírody 

                                                 
37 Kružíková, E.: Právo životního prostředí. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo v 

Československu, Masarykova univerzita, Brno, 2009, str. 653 
38 Významnou roli sehrál zejména disident a ekologický aktivista Ivan Dejmal (1946 – 2008), který v roce 

1987 založil první „zelenou“ iniciativu, Ekologickou společnost, a po revoluci působil v letech 1991 – 

1992 jako ministr životního prostředí; politický rozměr je možno přičítat zejména protestům proti 

katastrofálnímu stavu ovzduší v severních Čechách, které probíhaly na podzim roku 1989 v Teplicích 

ještě před 17. listopadem. 
39 Kružíková, E.: Právo životního prostředí. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V.: Komunistické právo v 

Československu, Masarykova univerzita, Brno, 2009, str. 663 
40 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
41 Zákon č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
42 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
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a krajiny43, který ovlivnil ze všech jmenovaných proces územního plánování patrně 

nejvíce44. Všechny uváděné zákony s výjimkou zákona o ochraně ovzduší přitom platí 

až do současnosti. Mimořádný význam tohoto období pro rozvoj a důležitost práva 

životního prostředí podtrhuje fakt, že některé principy ochrany životního prostředí se 

dostaly do norem nejvyšší právní síly tvořící ústavní pořádek země45 a že bylo jako 

jedno ze základních lidských práv identifikováno právo na příznivé životní prostředí. 

Období let 1992 – 1998 naopak znamenalo v souladu s postoji tehdejší vlády 

velký útlum zákonodárných prací v oblasti ochrany životního prostředí46, takže jediným 

významným předpisem, který je vhodné na tomto místě zmínit, byl nový a v současnosti 

stále platný lesní zákon z roku 199547. Období let 1998 – 2002 naopak znamená opět 

vysokou aktivitu tvorby nových předpisů, a to především v souvislosti s harmonizací 

českého práva s právem evropského společenství před očekávaným vstupem ČR do EU. 

Ta prosazovala politiku ochrany životního prostředí prostřednictvím Akčních programů 

již od první poloviny 70. let a od přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1987 byla 

kapitola „Životní prostředí“ přímou součástí Smlouvy o založení Evropského 

společenství48.  

Pod vlivem blížícího se vstupu do EU byl mimo jiné nahrazen starý zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí49 zákonem novým50, který implementoval do 

českého právního řádu jak směrnici Rady 85/337/ES o posuzování záměrů, tak po 

novelizaci v roce 2004 i směrnici Rady 2001/42/ES o posuzování koncepcí. S cílem 

harmonizovat české právo životního prostředí s právem evropským byla přijata i 

rozsáhlá novela zákona o ochraně přírody, jež přidala do příslušného zákona část 

                                                 
43 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
44 Popisované období bylo co do počtu nových právních předpisů mnohem plodnější, nicméně autor práce 

se rozhodl vzhledem k tématu práce omezit se ve svém výčtu pouze na ty normy, které jsou relevantní 

vzhledem k územně plánovací činnosti. 
45 Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, článek 7; Listina základních 

práv a svobod, článek 35 
46 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 19 
47 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
48 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 11 
49 Zákon České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
50 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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čtvrtou, která upravuje soustavu chráněných území NATURA 2000 a významně tak 

ovlivňuje proces územního plánování. Bez ohledu na přístupová jednání s EU byly 

přijaty v předmětném období let 1998 – 2004 i další zákony, které podstatně zvýšily 

úroveň ochrany životního prostředí a nepřímo se dotkly i územního plánování. Jedná se 

například o zákon o právu na informace o životním prostředí51, o nový zákon o 

vodách52, který je dosud platný stejně tak jako zákon o odpadech53, či o opět nový 

zákon o ochraně ovzduší54. Z hlediska vlastních zájmů ochrany životního prostředí 

nastává po roce 2004 znovu útlum, dílem díky již relativně komplexní právní úpravě 

dané problematiky a dílem pro nižší prioritu, jakou se životnímu prostředí v politice 

následujících vlád dostávalo. Za v tomto kontextu ojedinělý významný předpis ochrany 

životního prostředí, který má navíc co do činění i s územním plánováním, lze považovat 

další a prozatím poslední zákon o ochraně ovzduší55, jenž se tak stal již třetím 

kompletně novým předpisem ochrany ovzduší od roku 1989. 

Po celé popisované období od roku 1989 je přitom stále platným ústředním 

předpisem územního plánování zákon č. 50/1976 Sb. Aby starý zákon vyhověl 

změněným politickým podmínkám, jiné struktuře a požadavkům kladeným na orgány 

státní správy, jakož i novým nárokům na ochranu životního prostředí, byl 

v porevolučním období mnohokrát novelizován. Opravdu rozhodující změny nicméně 

přinesly zejména dvě novely, a to zákon č. 262/1992 Sb. a zákon č. 83/1998 Sb. První 

uvedená novela především ze zákona odstranila veškeré zmínky o centrálně 

plánovaném hospodářství a národohospodářských plánech, zavedla některé nové pojmy 

jako například „limity využití území“ a mimo jiné vypustila z druhů územně 

plánovacích podkladů seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků. Ještě více do 

hloubky pozměnila starý stavební zákon druhá jmenovaná novela č. 83/1998 Sb., která 

doplnila územně plánovací podklady o územní prognózu a především systematicky 

zcela nově upravila územně plánovací dokumentaci. Tu nově tvořil územní plán 

                                                 
51 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
52 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
53 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
54 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší) 
55 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
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velkého územního celku, územní plán obce a regulační plán. Byly zrušeny stupně 

územně plánovací dokumentace a nově upraven proces jejího pořizování, který se 

rozpadal na fáze zadání, konceptu, návrhu a schválení. Nově byla pojednána i úprava 

orgánů územního plánování, mezi něž patřily obce, okresy, ministerstvo pro místní 

rozvoj a ministerstvo obrany. V neposlední řadě se nového zpracování dočkala i pasáž 

věnovaná územnímu řízení, a to zejména s ohledem na jeho účastníky. V důsledku 

těchto a dalších novel, souvisejících například se změnou organizace orgánů státní 

správy a samosprávy při přechodu z okresního na krajské zřízení, se stavební zákon 

podstatně vzdálil svému původnímu znění a v zásadě se přizpůsobil právu 

demokratického státu. 

Ani četné novelizace však nemohly zastřít fakt, že stavební zákon č. 50/1976 Sb. 

je nutné kompletně nahradit novou zákonnou úpravou, která by nově uspořádala 

systematiku územního plánování, integrovala v sobě soudobou legislativu na ochranu 

životního prostředí, umožnila širší účast veřejnosti při pořizování územně plánovací 

dokumentace a hlavně odstranila přehnanou zdlouhavost a byrokratičnost řízení podle 

starého zákona. V roce 2001 byly proto započaty práce na tvorbě nového stavebního 

zákona, který byl nakonec Poslaneckou sněmovnou schválen 14. 3. 2006 jako zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s účinností od 1. 1. 2007. 

Neboť podrobná analýza nového stavebního zákona v jeho části pojednávající o 

územním plánování je obsahem dalších kapitol, je podle autora práce na tomto místě 

vhodné omezit se na stručný popis nejzásadnějších změn v oblasti územního plánování, 

které odlišují nový stavební zákon od starého.  

Nový stavební zákon vedl k širšímu přístupu veřejnosti k informacím o území a 

jednoznačněji zajistil její účast v procesech územního plánování a rozhodování, čehož 

důkazem je i nově zřízený institut tzv. zástupce veřejnosti. V oblasti úpravy nástrojů 

územního plánování byly definovány nové dokumenty v podobě územně analytických 

podkladů, politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje. Zcela novým institutem 

byl územní souhlas, který se vydává formou sdělení ve smyslu §154 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řadu, zatímco dokumenty územně plánovací 

dokumentace se stejně tak jako územní opatření začaly vydávat formou opatření obecné 

povahy podle části šesté správního řádu. S toho času novým správním řádem souvisí i 

zavedení veřejnoprávních smluv, kterými mimo jiné lze za určitých podmínek nahradit 
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územní rozhodnutí. Změny se dotkly i úpravy orgánů územního plánování, která nově 

obsahuje pojem „úřad územního plánování“. S orgány územního plánování souvisí i 

nové pojetí kvalifikačních podmínek pro výkon územně plánovací činnosti a evidence 

územně plánovací činnosti. Do praxe je zaváděno tzv. koordinované stanovisko, které 

má nahrazovat jednotlivá partikulární stanoviska v rámci různých právních předpisů. 

Dalším projevem snahy o urychlení a zjednodušení procesu územního plánování je 

koncentrace souvisejících rozhodovacích a posuzovacích procesů včetně posuzování 

vlivů na životní prostředí do postupů pořizování nástrojů územního plánování. 

V neposlední řadě došlo k vymezení pojmů zastavěného a nezastavěného území 

s odlišnými podmínkami povolování změn a ke koncepčně jinému pojetí spolupráce 

dotčených orgánů státní správy. Součástí stavebního zákona už navíc nadále není 

úprava vyvlastnění, která je obsažena v samostatném zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. 

Poslední etapou v historii právního vývoje úpravy územního plánování byla 

velká novela stavebního zákona, zákon č. 350/2012, o které bylo pojednáváno hned 

v úvodu práce a především se jejím ustanovením jako integrální součásti platného 

stavebního zákona autor zevrubně věnuje napříč všemi následujícími kapitolami práce. 

Opětovný její rozbor na tomto místě by proto vedl pouze k dalším duplicitám v textu 

práce. 
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2 Základní pojmy a cíle územního plánování 

 Tato kapitola popisuje v souvislostech obsah základních pojmů, které jsou 

určující pro celý následující výklad předkládané práce. Kromě samotného pojmu 

územního plánování jsou rozebírány i jeho úkoly a cíle, které vytvářejí potřebný kontext 

pro uchopení účelu územního plánování v českém právním řádu. Patrně nejdůležitějším 

východiskem územního plánování, které má určující vliv na podobu jeho základních 

cílů a jím odpovídajících úkolů, je přitom koncept udržitelného rozvoje, který je 

hlouběji popsán a vysvětlen. Mimo pojmu udržitelného rozvoje jsou popsány i některé 

další pojmy, které jsou z hlediska cílů územního plánování podstatné. Výchozím 

pramenem pro tento popis je stavební zákon (StZ) jako klíčový předpis pro úpravu 

územního plánování. V druhé podkapitole jsou rozebírány pojmy životního prostředí a 

jeho ochrany s ohledem na definice obsažené v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí. Ochrana životního prostředí defenzivním i ofenzivním způsobem je pak 

srovnávána s možnostmi územního plánování, které je zkoumáno rovněž v kontextu 

základních principů práva životního prostředí. 

2.1 Územní plánování a jeho cíle 

Odborná literatura charakterizuje územní plánování jako „státem, kraji a obcemi 

organizovanou činnost, která slouží k vytváření komplexních předpokladů pro výstavbu 

a udržitelný rozvoj území“56, což je definice odpovídající prvnímu odstavci §18 StZ, 

který v zásadě stejnými slovy formuluje hlavní cíl územního plánování. Stejné 

ustanovení stavebního zákona podává i výklad použitého pojmu udržitelného rozvoje, 

jenž spočívá „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“. 

Stavební zákon se tímto přihlašuje k zásadám trvale udržitelného rozvoje tak, jak jej 

definovala již v roce 1987 Světová komise OSN pro životní prostředí a rozvoj pod 

vedením norské ministerské předsedkyně Gro Harlem Brundtlandové, v jejíž deklaraci 

                                                 
56 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 204 
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nazvané Naše společná budoucnost je jako trvale udržitelný rozvoj označován takový 

rozvoj, který „uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 

generací naplňovat jejich vlastní potřeby“.57 Princip trvale udržitelného rozvoje je jako 

jeden z klíčových pojmů definován i v základních ustanoveních zákona o životním 

prostředí, který logicky akcentuje hlavně jeho důsledky z perspektivy ochrany životního 

prostředí, když definici trvale udržitelného rozvoje rozvíjí o dovětek, že tento rozvoj 

zejména „nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ 58. 

Územní plánování proto musí usilovat o vyvážený rozvoj území, který v sobě 

zohledňuje ekologické, ekonomické i sociální faktory (někdy též nazývány pilíře59), a to 

vždy se zřetelem k trvalé udržitelnosti výsledné podoby rozvoje. Nelze tedy zájmy 

ochrany přírody absolutizovat a územní plánování vnímat pouze jako prostředek 

ochrany životního prostředí, neboť jakkoliv je ekologický pilíř nedílným a podle 

soudobého výkladu vůdčím atributem územního plánování60, není možné opomíjet ani 

hospodářský rozvoj a sociální stabilitu. Je přitom zřejmé, že zvláště ekonomický a 

ekologický pilíř se navzájem střetávají, přičemž tento střet může nabývat i podob 

otevřeného konfliktu, kdy jsou zájmy na hospodářském růstu a na ochraně přírody 

vysloveně protichůdné. V takové situaci musí nástroje územního plánování čelit vzniku 

disproporcí mezi jednotlivými pilíři a snažit se nalézat vyvážený kompromis.  

Hlavní cíl v podobě udržitelného rozvoje by podle §18 odst. 2 StZ mělo územní 

plánování naplňovat „soustavným a komplexním řešením účelného využití a 

prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“. Soukromé zájmy tudíž nesmí být při 

územním plánování opomíjeny, je však nezbytné, aby se podřídily vyšším veřejným 

zájmům jakožto zájmům obecně prospěšným, pro které je charakteristické, že jejich 

opakem jsou zájmy čistě soukromé a jež mohou být důvodem zákonné limitace 

základních práv a svobod61. Je přitom zřejmé, že pro uplatňování veřejných zájmů, tedy 

zájmů společnosti jako celku včetně zajišťování příznivého životního prostředí, a zájmů 

                                                 
57 Brundtlandová, G., H. a kol.: Naše společná budoucnost, Academia, Praha, 1991, str. 47 
58 §6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
59 http://www.uur.cz/images/pap/KapitolaA/A12_PilireUdrzitelnehoRozvoje_20101115.pdf  
60 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 204 
61 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2009, heslo Veřejný zájem 
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soukromých, které sledují partikulární cíle svých původců, platí podobná dichotomie, 

jaká se objevuje u udržitelného rozvoje na ose hospodářství a ekologie.  

Za hlavní cíl územního plánování v souvislosti se zajišťováním veřejných zájmů 

je stavebním zákonem prohlášena ochrana a rozvíjení přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území se zvláštním důrazem na ochranu krajiny62. Ke splnění 

těchto cílů je nutné přísné rozlišování území, které je zastavěno či k zastavění určeno na 

straně jedné, a území, které zastavěno není či dokonce zastavěno být nesmí na straně 

druhé. Stavební zákon v souvislosti s první popisovanou kategorií území operuje 

s pojmy zastavěného území a zastavitelných ploch, zatímco pojmy vystihující druhou 

kategorii jsou nezastavěné území a nezastavitelné pozemky.  

Vysvětlení všech uváděných pojmů obsahuje §2 StZ, který podává definici i 

řady dalších termínů používaných v rámci tohoto předpisu. První z pojmů, tzv. 

zastavěné území, je zde definováno v zásadě trojím způsobem -  v první řadě jako 

území takto vymezené územním plánem, dále jako území stanovené zvláštním 

postupem tzv. vymezení zastavěného území, anebo pokud není k dispozici ani jeden 

z obou uváděných nástrojů, tak jako intravilán obce, což je zastavěná část obce 

vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Další pojem, 

zastavitelná plocha, je plocha určená k budoucímu zastavění na základě územně 

plánovací dokumentace. Naproti tomu nezastavěné území je definováno vylučovací 

metodou, když jsou za něj považovány všechny pozemky, které nespadají ani do 

zastavěného území ani do zastavitelné plochy. Konečně nezastavitelný pozemek je 

pozemek na území obce bez vydaného územního plánu, který nelze zastavět z toho 

důvodu, že se na něm nachází buď veřejná zeleň, anebo lesní pozemek o výměře větší 

než 0,5ha.  

Na §18 StZ zabývající se ve svých ustanoveních pojmem a cíli územního 

plánování navazuje §19 o úkolech územního plánování, které mají konkretizovat 

předchozí teoretická východiska a vytvořit spojnici mezi nimi a konkrétní úpravou 

jednotlivých nástrojů územního plánování. V odborné literatuře se rovněž objevuje 

výklad, že „úkoly územního plánování jsou zmocněním pro uplatňování cílů územního 

                                                 
62 §18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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plánování uvedených v ustanovení §18 zákona“ 63. Nejdůležitějšími úkoly územního 

plánování, které současně mají co do činění s ochranou životního prostředí, jsou podle 

autora tyto: 

 

• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

• stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území 

• prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání 

• stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

• vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

• určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

• vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

 

Výjimečné postavení mezi úkoly územního plánování zaujímá povinnost 

provádět u vybraných nástrojů územního plánování, kterými jsou politika územního 

rozvoje, zásady územního rozvoje a v některých případech i územní plány, posouzení 

jejich vlivu na udržitelný rozvoj území současně s procesem jejich pořizování. (§19 

odst. 2 StZ) Význam tohoto ustanovení spočívá v zajištění naplnění hlavního 

teoretického cíle územního plánování, tedy trvale udržitelného rozvoje, při reálné 

územně plánovací činnosti. Současně jde o pojítko s posuzováním vlivů na životní 

                                                 
63 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 

v teorii a praxi, 1. vydání, Linde Praha a. s., 2006, str. 74 
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prostředí podle ZPVŽP, který se se stavebním zákonem při tomto posuzování vzájemně 

doplňuje.  

2.2 Životní prostředí a jeho ochrana 

Aby bylo možné zkoumat, zda a jak slouží územní plánování jako nástroj 

ochrany životního prostředí, je kromě orientace v pojmech a teorii územního plánování 

nutné provést tentýž stručný exkurz do terminologie a teoretických východisek práva 

životního prostředí. Klíčovým předpisem je pro tento účel zákon č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí. Ten hned v §2 definuje životní prostředí jako „vše, co vytváří 

přirozené podmínky organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího rozvoje. 

Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a 

energie.“ České právo životního prostředí tak prostřednictvím definice ze svého 

výchozího předpisu označuje za životní prostředí všechny živé i neživé složky přírody, 

ať už jsou ve své přirozené anebo člověkem ovlivněné podobě. Naopak za životní 

prostředí není považováno prostředí výhradně umělé, nezahrnující přírodní prvky a 

jevy, třebaže může být částí odborné literatury životní prostředí nazíráno i takto64. 

Územní plánování se tudíž životního prostředí nevyhnutelně dotýká, neboť jeho 

základním prvkem je samo území jakožto určitá část zemského povrchu, který je 

současně možno optikou práva životního prostředí vnímat jako jednu ze složek 

životního prostředí, případně jako prostor obývaný organismy a fungující jako součást a 

nezbytná podmínka existence určitých ekosystémů.   

Ochrana životního prostředí je opět definována v zákoně o životním prostředí, a 

to jako činnost, jíž se „předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, 

nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu 

jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo jednotlivých ekosystémů a jejich 

vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“ 65. Teorie v souladu 

s uvedenou definicí rozlišuje tzv. ofenzivní a defenzivní složku ochrany životního 

                                                 
64 Srov. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 29 
65 §9 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
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prostředí66, přičemž přítomnost obou složek lze v územně plánovací činnosti 

vypozorovat.  

Defenzivní složka ochrany životního prostředí obnáší předcházení a omezování 

ohrožování nebo poškozování životního prostředí, což lze v souladu s konceptem trvale 

udržitelného rozvoje a cíli a úkoly územního plánování v §18 a §19 stavebního zákona 

považovat za jeden z klíčových úkolů územního plánování. Většina koncepčních i 

některé realizační nástroje územního plánování jsou proto podrobovány posuzování 

jejich vlivu na životní prostředí podle zvláštních právních předpisů a toto posouzení 

musí být při schvalovacím procesu zohledněno. Proces územního plánování rovněž 

musí respektovat požadavky na ochranu jednotlivých složek území tak, jak jsou 

obsaženy ve složkových zákonech ochrany životního prostředí, které se snaží 

předcházet poškozování životního prostředí buď přímým ustanovením jednotlivých 

paragrafů, anebo zprostředkovaně prostřednictvím stanovisek a závazných stanovisek 

dotčených orgánů. Za příklad přímého působení složkového zákona na ochranu 

životního prostředí při územním plánování, které má za cíl předem vyloučit jeho možné 

ohrožení nebo poškození, může sloužit úprava zvláště chráněných území v části třetí 

zákona o ochraně přírody a krajiny, která mimo ostatní zákazy a omezení na celém 

území národních parků vylučuje stavbu dálnic, průmyslových staveb nebo sídelních 

útvarů. Příklady nepřímého působení složkových zákona na územní plánování 

prostřednictvím stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů se podrobně 

zabývá šestá kapitola této práce. 

Ofenzivní složka ochrany životního prostředí se zaměřuje na aktivní 

odstraňování nebo zmírňování již existující zátěže, anebo na omezování a vyvažování 

důsledků probíhající či teprve připravované lidské činnosti, která životní prostředí sice 

ohrožuje nebo poškozuje, ale její pozitivní vliv v ekonomické a sociální oblasti 

negativní dopady na životní prostředí převažuje. Při odstraňování existujících 

ekologických zátěží může být odpovědné územní plánování spouštěcím impulsem 

k rekultivaci území poškozeného například těžbou surovin, průmyslovou výrobou nebo 

ukládáním odpadů, pokud je příslušným plochám v územně plánovacích dokumentech 

určena taková funkce, která je se zájmy ochrany přírody v souladu. Vyvažování 

                                                 
66 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 29 
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důsledků lidské činnosti ohrožující nebo omezující životní prostředí se v územním 

plánování realizuje prostřednictvím tzv. kompenzačních opatření, která mohou být 

součástí stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle složkových zákonů 

ochrany životního prostředí, pokud se nelze negativním zásahům do životního prostředí 

při realizaci příslušného záměru nebo koncepce vyhnout. Těmito kompenzačními 

opatřeními mohou být například náhradní výsadba nebo nahrazení poškozené lokality 

jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

anebo opatření ke snížení emisí u stávajících stacionárních zdrojů podle zákona o 

ochraně ovzduší. Složkovými zákony a s nimi spojenými dotčenými orgány a jejich 

stanovisky se budou podrobně věnovat příslušné kapitoly práce, zde jsou jejich vybraná 

ustanovení uváděna toliko jako ilustrace skutečnosti, že územní plánování zahrnuje 

defenzivní i ofenzivní složku ochrany životního prostředí.  
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3 Subjekty územního plánování 

Subjekty územního plánování lze rozdělit podle různých kritérií do několika 

skupin, mezi nimiž nemohou chybět zejména orgány územního plánování, stavební 

úřady a tzv. dotčené orgány. Pokud jde o orgány územního plánování a stavební úřady, 

je otázkou, do jaké míry se jedná o kategorie oddělené a do jaké míry naopak splývající. 

Autor této práce považuje za vhodné o nich pojednat v rámci této kapitoly zvlášť, a to 

ze dvou důvodů. Prvním je respekt k dikci stavebního zákona, který terminologicky 

orgány územního plánování a stavební úřady důsledně odděluje67 a druhým je 

dvojjediná povaha samotných stavebních úřadů, které vystupují nejen ve věcech 

územního plánování, ale především ve věcech stavebního řádu, jehož analýza nicméně 

není předmětem předkládané práce. Toto konstatování přitom nepopírá skutečnost, že i 

stavební úřad může být v důsledku jeho rozhodování v územním řízení de facto 

orgánem územního plánování, protože výslovný výčet orgánů územního plánování není 

na rozdíl od minulého stavebního zákona68 v současném zákoně přítomen a lze tudíž 

v teoretické rovině argumentovat, že orgánem územního plánování je každý správní 

orgán, který vykonává veřejnou správu na úseku územního plánování, čili i stavební 

úřady. Přesto se autor kloní k výkladu, že byť zákonodárce výslovný výčet orgánů 

územního plánování nepodal, řadí mezi ně pouze ty orgány, které aktuální stavební 

zákon obecně upravuje na základě jejich působnosti ve věcech územního plánování v §5 

a jež se shodují se zmiňovaným výčtem v předchozí právní úpravě. 

Ke třetí podkapitole zabývající se dotčenými orgány je nutno předeslat, že autor 

se na tomto místě věnuje výhradně obecné úpravě dotčených orgánů podle stavebního 

zákona a správního řádu, jakož i právní kvalifikaci jimi vydávaných stanovisek a 

závazných stanovisek. V této souvislosti je podrobně popsán i postup, jakým se lze proti 

stanoviskům i závazným stanoviskům bránit. Naopak výčet konkrétních dotčených 

orgánů státní správy vycházející z rozboru klíčových složkových zákonů ochrany 

životního prostředí je stejně tak jako popis, jaké cíle těmito dotčenými orgány vydávaná 

                                                 
67 §4 odst. 1, 4, 6, 8, §161 odst. 2, §171 odst. 1, §172 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu 
68 §12 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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stanoviska a závazná stanoviska v souladu s předmětnými zákony sledují a jaký je jejich 

obsah, uveden v zájmu logického uspořádání celé práce až v kapitole šesté. Kapitola 

čtvrtá zase s ohledem na ustanovení stavebního zákona popisuje, v jakých fázích 

procesu pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování dotčené orgány se svými 

stanovisky a závaznými stanovisky do tohoto procesu vstupují a jak ho tím ovlivňují. 

Poslední dvě podkapitoly se zabývají ostatními subjekty, které se zapojují do 

procesu pořizování koncepčních i realizačních nástrojů územního plánování a které jsou 

za tímto účelem stavebním zákonem vybaveny oprávněním podávat připomínky a 

námitky. Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je zásadní. Zatímco podané připomínky 

nejsou pro pořizovatele příslušného nástroje územního plánování závazné a stačí mu 

tyto projednat s výsledkem, který obvykle spočívá v hodnocení „akceptováno“, 

„akceptováno částečně“ a „neakceptováno“ a jež ani nemusí být zdůvodněno, námitky 

mají výrazně lepší procesní postavení. Musí o nich totiž být rozhodnuto a toto 

rozhodnutí je nutné odůvodnit. Proti rozhodnutí o námitce se není možné odvolat, lze 

ovšem podat na MMR podnět k zahájení přezkumného řízení (§ 94 a násl. správního 

řádu) nebo správní žalobu podle § 65 odst. 1 nebo 2 soudního řádu správního. V případě 

zrušení nebo změny rozhodnutí o námitce je potom část územně plánovací dokumentace 

postižená zrušenou námitkou neplatná a nelze podle ní postupovat. 

Samostatná (čtvrtá) podkapitola je přitom věnována veřejnosti, protože její účast 

na územním plánování a rozhodování v území může být z hlediska ochrany životního 

prostředí mimořádně důležitá, třebaže je veřejnost, respektive jednotlivci veřejnost 

tvořící, oprávněna pouze k podávání připomínek. V této souvislosti nelze pominout 

právo veřejnosti na informace týkající se ochrany životního prostředí, které je založeno 

Listinou základních práv a svobod a do praxe přivedeno zákonem č. 123/1998 Sb., o 

právu na informace o životním prostředí, bez nějž by nebyla z hlediska ochrany 

životního prostředí žádoucí aktivita veřejnosti možná. S účastí veřejnosti jsou spojeni i 

tzv. zástupce veřejnosti a občanská sdružení, přičemž oba uvedené subjekty vystupují 

v zákonem uvedených případech coby subjekty územního plánování, které jsou 

vzhledem ke skutečnosti, že zastupují větší počet osob, na rozdíl od jednotlivců 

oprávněny k podávání námitek. 

Není to však zdaleka jen veřejnost, kdo se prostřednictvím připomínek a námitek 

zapojuje do tvorby nástrojů územního plánování – stavební zákon tyto možnosti 
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přiznává i řadě dalších subjektů, které jsou pořizovaným nástrojem územního plánování 

dotčeny. V této pozici vystupují jednak územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, 

které jsou potenciálně dotčeny pořizováním nadřazeného dokumentu územního 

plánování, dokumentu sousední obce či kraje, anebo jsou v případě obcí účastníky 

územního řízení, a druhak jednotlivé fyzické osoby, které jsou dotčeny některými 

z dokumentů územně plánovací dokumentace, případně které rovněž vystupují jako 

účastníci územního řízení. Pro úplnost je stručná pasáž věnována i sousedním státům 

jakožto specifickým účastníkům pořizování některých územně plánovacích dokumentů, 

pokud důsledky těchto dokumentů mohou území dotyčných států ovlivnit a tyto státy 

projeví o svou účast zájem. Sousední státy ovšem nemají možnost podávat připomínky 

ani námitky a jejich vliv se tudíž omezuje na účast při konzultacích. 

3.1 Orgány územního plánování 

 Podle stavebního zákona vykonávají působnost ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a na území 

vojenských újezdů Ministerstvo obrany69. Z výčtu orgánů územního plánování na 

základě novely tudíž vypadl dříve stavebním zákonem upravený subjekt Rady obcí pro 

udržitelný rozvoj území. Při organizaci územně plánovací činnosti uvedených subjektů 

se přitom uplatňuje princip subsidiarity, čili vyšší články veřejné správy mohou 

zasahovat do působnosti nižších článků pouze tehdy, jsou-li k tomu výslovně zmocněny 

zákonem, a pokud si to povaha věci vyžaduje. Takto mohou orgány kraje zasahovat do 

činnosti orgánů obcí pouze v případě záležitostí nadmístního významu a MMR může 

zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí pouze v záležitostech týkajících se rozvoje 

území státu. V obou uvedených případech navíc musí nadřízené orgány územního 

plánování postupovat v součinnosti s orgány podřízenými, tedy s orgány obcí respektive 

obcí a krajů. Působnost orgánů obcí a krajů v oblasti územního plánování se tak jako u 

jiných oblastí jejich činnosti dělí na působnost přenesenou a samostatnou. Zatímco při 

výkonu přenesené působnosti zajišťují orgány obce a kraje ve vymezeném rozsahu 

výkon státní správy, a to jménem státu a na jeho odpovědnost, při výkonu samostatné 

                                                 
69 §5 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
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působnosti se jedná o samostatný výkon samosprávy obcí a krajů, který řídí a za který 

zodpovídají samy samosprávné celky70. V případě výkonu veřejné správy v oblasti 

územního plánování se projevuje popisovaný tzv. smíšený model tak, že vlastní územně 

plánovací činnost, především pořizování nástrojů územního plánování, vykonávají 

v přenesené působnosti obecní a krajské úřady. Naopak v režimu samostatné působnosti 

probíhá rozhodování zastupitelstev obcí a krajů, což obnáší hlavně schvalování zadání a 

následné vydávání příslušných nástrojů územního plánování.  

 Orgány obce mají v obecné rovině zajišťovat ochranu a rozvoj hodnot území 

obce, pokud nejsou v záležitostech nadmístního významu svěřeny orgánům kraje nebo 

na základě zvláštních právních předpisů dotčeným orgánům. Zásadní roli přitom na 

obecní úrovni hraje obecní úřad, kterého stavební zákon v §2 odst. 2 písm. a) označuje 

za tzv. pořizovatele nástrojů územního plánování spolu s krajským úřadem, MMR a 

Ministerstvem obrany. Pořizováním nástrojů územního plánování se rozumí 

vypracování těchto nástrojů do podoby návrhu, o kterém je následně hlasováno ve vládě 

v případě politiky územního rozvoje či v zastupitelstvech obcí a krajů, pokud jde o 

zásady územního rozvoje a územní či regulační plány. Teprve pokud je návrh nástroje 

územního plánování schválen, může být vydán a vstoupit tak v platnost. Je proto třeba 

důsledně odlišovat pojem pořizování nástrojů územního plánování od pojmu vydávání 

těchto nástrojů, jakož i od ostatních pojmů prováděných v samostatné působnosti 

zastupitelstev obcí a krajů, jako je například schvalování zadání pro pořízení 

příslušného dokumentu územního plánování. 

Působnost obecního úřadu v oblasti územního plánování se významně liší obec 

od obce v návaznosti na skutečnost, do jaké míry je vzhledem k velikosti příslušné obce 

a tomu odpovídajícímu úřednímu aparátu schopen vymezené úkoly plnit. Nejdůležitější 

jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností71, které se ve věcech územního 

plánování nazývají „úřady územního plánování“. Hlavním úkolem těchto úřadů je mimo 

pořizování územně plánovacích podkladů pořizovat územní plány a regulační plány 

nejen pro území vlastní obce, ale i pro obce ve svém správním obvodu, pokud o to 

                                                 
70 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva, 2. vydání, ASPI, Praha, 2004, str. 65 
71 Seznam obcí s rozšířenou působností viz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_obc%C3%AD_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%A

Fsobnost%C3%AD  
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požádají. Na žádost těchto obcí pro ně pořizují i územní studie a vymezení zastavěného 

území. Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatná i role úřadu územního 

plánování coby dotčeného orgánu v územním řízení (pokud nevydává územního 

rozhodnutí), a to z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, jakož i při 

rozhodování o změnách v území na základě zvláštních právních předpisů. Část 

popisované agendy na úseku územního plánování však může převzít i kterýkoliv obecní 

úřad obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, pokud splní kvalifikační 

kritéria stanovená §24 StZ. Ustanovení §24 upravují požadavky kladené jak na úředníky 

a fyzické osoby, které zajišťují územně plánovací činnost pro tyto obecní úřady, tak i 

požadavky kladené obecně na úředníky krajských úřadů a úřadů územního plánování. 

Kvalifikační požadavky na všechny tyto osoby jsou shodné a sestávají se ze dvou 

kritérií: za prvé musí mít dotčená osoba osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně 

některých zákonů, a za druhé musí splňovat kvalifikační požadavky vzdělání a praxe 

specifikované přímo v §24.  Pakliže si dokáže obecní úřad osobu s popisovanou 

kvalifikací zajistit, může pro území své obce sám pořizovat územní i regulační plány, 

pořizovat územní studii či vymezení zastavěného území obce ve svém správním obvodu 

a vykonávat některé další činnosti, i když není úřadem územního plánování. Všechny 

uvedené činnosti přitom může příslušný obecní úřad vykonávat i pro jinou obec ve 

stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, pokud s ní o tom uzavře 

veřejnoprávní smlouvu podle části páté správního řádu. Pokud obecní úřad není úřadem 

územního plánování ani si nezajistil splnění kvalifikačních podmínek podle §24, 

omezuje se jeho činnost na úseku územního plánování toliko na poskytování informací 

pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.  

 Činnost zastupitelstva obce, která je vykonávána v samostatné působnosti (viz 

výše), se týká hlavně úkonů spojených s územním plánem obce. Zastupitelstvo nejprve 

rozhoduje o pořízení územního plánu, poté schvaluje jeho zadání či pokyny pro jeho 

zpracování, aby nakonec územní plán vydalo a následně projednávalo zprávu o jeho 

uplatňování. Kromě toho zastupitelstvo rozhoduje o pořízení a vydání regulačního 

plánu, a vykonává i další činnosti podle zákona. Jelikož jsou uvedené úkony 

zastupitelstva prováděny v jeho samostatné působnosti, nemůže je „převzít“ žádný 

orgán jiné obce podobným způsobem, jako může převzít úkony obecního úřadu obce 
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úřad územního plánování nebo obecní úřad obce, která si zajistí kvalifikační 

předpoklady podle §24. Zatímco tedy pořizování návrhu územně plánovací 

dokumentace může obec za určitých podmínek svěřit obecnímu úřadu jiné obce, o 

pořízení tohoto návrhu, schválení jeho zadání a především jeho vydání musí rozhodnout 

vždy samo zastupitelstvo této obce pro své vlastní území. Určitou působnost ve věcech 

územního plánování přiznává stavební zákon i radě obce, přičemž v případě obcí, které 

radu nemají, přebírá její pravomoci zastupitelstvo72. Rada obce mimo jiné vydává 

vymezení zastavěného území, územní opatření o asanaci či stavební uzávěře či 

v samostatné působnosti uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky 

k územnímu plánu sousední obce.  

 Orgány kraje mají stejně jako orgány obcí při územním plánování zajišťovat 

ochranu a rozvoj svěřeného území, v tomto případě kraje. Hlavní úlohu přejímá v tomto 

případě krajský úřad, který pořizuje zásady územního rozvoje a územně plánovací 

podklady či v zákonem stanovených případech pořizuje regulační plán a vydává územní 

rozhodnutí. Stejně jako obecní úřad i krajský úřad může hrát roli dotčeného orgánu, a to 

tehdy, rozhoduje-li se v územním řízení nebo v řízení podle zvláštních právních 

předpisů o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností. Krajský úřad vykonává mimo uvedených navíc i některé další činnosti 

uvedené zákonem. Zastupitelstvo kraje má za úkol hlavně schvalovat zadání, případně 

pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje včetně jejich následného 

vydání, a rovněž v zákonem stanovených intervalech schvaluje zprávu o jejich 

uplatňování. Dále v zákonem stanovených případech vydává regulační plán a opět jsou 

mu zákonem svěřeny i některé další méně významné činnosti. Rada kraje podobně jako 

rada obce (pokud obec tento orgán má) vydává v zákonem stanovených případech 

územní opatření o asanaci a stavební uzávěře, a navíc uplatňuje stanovisko k politice 

územního rozvoje.  

 Zbylými orgány územního plánování jsou MMR a Ministerstvo obrany, z nichž 

klíčové je pro územní plánování hlavně MMR, zatímco působnost Ministerstva obrany 

                                                 
72 V tomto se tudíž liší úprava dle stavebního zákona od obecné úpravy dané zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), podle kterého v případě, že se rada obce nevolí, vykonává její pravomoci starosta  
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je výrazně omezená na území související s územím vojenských újezdů73. Samo 

Ministerstvo obrany vydává na území vojenských újezdů územní a regulační plány či 

projednává územně plánovací podklady, pořizování těchto podkladů a především 

územně plánovací dokumentace je pak svěřeno tzv. újezdním úřadům. Mezi hlavní 

pravomoci MMR jakožto ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování 

naproti tomu patří evidence územně plánovací činnosti, výkon státního dozoru ve 

věcech územního plánování a zejména pořizování politiky územního rozvoje včetně 

příslušných územně plánovacích podkladů. 

3.2 Stavební úřady 

 Byť jsou stavební úřady spjaty hlavně s rozhodováním podle části čtvrté 

stavebního zákona, stavebního řádu, jsou důležité i pro územní plánování vzhledem k 

tomu, že hrají rozhodující roli při rozhodování v území. Za tzv. obecné stavební úřady 

stavební zákon definuje MMR, které je ústřední stavebním úřadem ve věcech 

stavebního řádu, dále krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 

pověřené obecní úřady74, jakož i městské a obecní úřady, které tuto činnost vykonávaly 

do 31. prosince 2012. Pro výkon působnosti obecních (městských) a krajských 

stavebních úřadů platí stejně jako v případě, jsou-li tyto orgány v pozici orgánů 

územního plánování, že se jedná o působnost přenesenou. Stanovený výčet obecných 

stavebních úřadů může být krajem v součinnosti s MMR rozšířen o obecní úřad obce, 

která o to požádá, je schopna splnit kvalifikační požadavky75 a bude působnost 

stavebního úřadu vykonávat pro ucelený správní obvod. Tuto působnost ji ovšem může 

kraj (opět v součinnosti s MMR) zase odejmout, pokud podmínky pro výkon působnosti 

stavebního úřadu plnit přestane, stejně jako může odejmout ze stejných důvodů 

odejmout působnost stavebního úřadu městským a obecním úřadům, které tuto 

působnost vykonávaly do 31. prosince 2012 (viz výše).  

                                                 
73 Na území České republiky se nachází celkem 5 vojenských újezdů: Březina, Libavá, Boletice, Hradiště 

a vojenský újezd Brdy, který má být zrušen ke dni 31.12. 2014  
74 Novela stavebního zákona tak z výčtu obecných stavebních úřadů ve stavebním zákoně vypustila pro 

nadbytečnost zmínku o městských úřadech Prahy a ostatních statutárních měst a jejich městských částí 
75 §13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
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 Obecné stavební řady v souladu s §6 odst. 3 StZ na úseku rozhodování v území 

vydávají územní rozhodnutí a územní souhlas, a navíc poskytují informace pro 

pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro orgány 

územního plánování. Kvalifikační požadavky pro tuto činnost jsou si v řadě ohledů 

podobné s kvalifikačními požadavky kladenými na výkon územně plánovací činnosti, 

jsou však výrazně mírnější. Pro výkon činnosti svěřené obecnému stavebnímu úřadu na 

úseku územního rozhodování je nicméně nutné rovněž naplnit zákonné požadavky 

vzdělání a praxe, a pokud je činnost vykonávána úředníkem územně samosprávného 

celku, musí taktéž splňovat požadavky zákona č. 312/2012 Sb. Činnost stavebních 

úřadů každopádně musí být vykonávána zaměstnanci stavebního úřadu, což značí 

odlišnou úpravu od územně plánovací činnosti, kterou může obecní úřad, který není 

úřadem obecního plánování, svěřit i jiné fyzické osobě. 

 Kromě obecných stavebních úřadů rozlišuje právní úprava ještě tzv. speciální 

stavební úřady, vojenské stavební úřady a jiné stavební úřady, z nichž ve věcech 

územního rozhodování rozhodují pouze újezdní úřady coby vojenské stavební úřady, a 

to pouze na území vojenských újezdů. Speciální stavební úřady76, které rozhodují podle 

zvláštních právních předpisů77 a které podle zákona nevydávají územní rozhodnutí, si 

nicméně musí vyžádat souhlas obecného stavebního úřadu k vydání povolení pro 

umístění příslušných staveb, či jeho vyjádření, pokud se územní rozhodnutí ani souhlas 

nevydávají. Jinými stavebními úřady, které rovněž nevydávají územní rozhodnutí, jsou 

ve stanovených případech Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 

vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu, které však potřebují až na výjimky vyjádření 

obecného stavebního úřadu, zda navrhovaná stavba odpovídá záměrům územního 

plánování.  

                                                 
76 §15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
77 Těmito předpisy jsou zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
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3.3 Dotčené orgány 

 Dotčené orgány hrají z hlediska ochrany životního prostředí v procesu územního 

plánování nezastupitelnou roli, neboť jsou to právě tyto orgány, které ve vzájemné 

součinnosti s orgány územního plánování a stavebními úřady chrání veřejné zájmy na 

ochraně přírody stanovené v předpisech upravujících ochranu jednotlivých složek 

životního prostředí (viz kapitola 6). Dotčené orgány působící na úseku ochrany 

životního prostředí však nejsou zdaleka jedinými dotčenými orgány, které ovlivňují 

územní plánování. Existuje řada dalších orgánů státní správy, kterým je na základě 

zvláštních právních předpisů svěřena jakožto dotčeným orgánům ochrana jiných 

veřejných zájmů, jakými jsou například ochrana veřejného zdraví, památková péče, 

doprava, energetika či ochrana státu. Současně platí, že v řadě případů je jeden a ten 

samý orgán (např. krajský úřad) coby dotčený orgán pověřen ochranou vícero veřejných 

zájmů, přičemž svá stanoviska z hlediska těchto různých zájmů zaujímá vždy s ohledem 

na příslušný zvláštní právní předpis, jenž je k ochraně daného zájmu určen. Celkový 

výčet dotčených orgánů, které se k návrhům nástrojů územního plánování vyjadřují a 

mohou je ovlivnit, jakož i výčet oblastí, jejichž zájmy dotčené orgány chrání a které se – 

jak bylo řečeno výše – u některých orgánů překrývají, je mimořádně široký78 a celý 

proces zapojování dotčených orgánů do územního plánování tudíž představuje značně 

komplexní a složitou problematiku. Z hlediska zaměření předkládané práce jsou 

pochopitelně rozhodující dotčené orgány působící v oblasti ochrany životního prostředí, 

jimiž se podrobně zabývá kapitola šestá; obecné právní ukotvení dotčených orgánů a 

jejich možnosti ovlivňovat územní plánování, jež je předmětem následujícího textu, je 

nicméně pro všechny dotčené orgány shodná. 

O zapojení dotčených orgánů do procesu územního plánování se stavební zákon 

zmiňuje v obecné rovině v §4 odst. 2, ve kterém stanoví, že „orgány územního 

plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány 

chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů“. Obecná úprava institutu 

dotčených orgánů se nachází v §136 správního řádu, který definuje dotčené orgány 

dvojím způsobem: za prvé jako orgány, o nichž to výslovně stanoví zákon a za druhé 

                                                 
78 Viz http://www.uur.cz/images/publikace/internetoveprezentace/dotceneorgany/uvod.pdf str. 9 
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jako správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska 

nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Stavební zákon 

upravuje akty vydávané dotčenými orgány poněkud odlišně, když kromě závazných 

stanovisek rozeznává ještě samotná „stanoviska“. Zatímco závazná stanoviska vydávají 

dotčené orgány pro rozhodnutí a jiné úkony stavebního úřadu, stanoviska jsou závazná 

pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona, 

kterými jsou zásady územního rozvoje, územní a regulační plány, vymezení 

zastavěného území a územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území.  

Správní řád přitom upravuje v §149 pouze závazná stanoviska, která 

charakterizuje jako úkony, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a 

jejichž obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. V případě 

rozhodnutí podle stavebního zákona je tímto orgánem stavební úřad. Dále je v tomtéž 

paragrafu upraven postup v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným 

stanoviskem podmíněno, pokud odvolání směřuje proti obsahu tohoto závazného 

stanoviska. V takovém případě rozhoduje o potvrzení nebo změně závazného stanoviska 

správní orgán nadřízený správnímu orgánu (dotčenému orgánu) příslušnému k vydání 

závazného stanoviska, čili nadřízený správní orgán nemůže rozhodnutí zrušit a 

odvolatel se na jeho rozhodnutí nijak nepodílí. Tentýž nadřízený správní orgán může 

v přezkumném řízení změnit nebo zrušit nezákonné závazné stanovisko, což je 

v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, nabylo právní 

moci, důvodem pro obnovu řízení. Pro přezkumné řízení může dát podnět jakýkoliv 

správní orgán, který při své činnosti zjistí, že jiný správní orgán vydal nezákonné 

závazné stanovisko.  

Z ustanovení správního řádu tedy mimo jiné vyplývá, že proti obsahu závazného 

stanoviska se lze odvolat až po vydání vlastního rozhodnutí, v případě řízení podle 

stavebního zákona až po vydání územního rozhodnutí nebo jiného úkonu stavebního 

úřadu. Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. října 2008 však „závazné 

stanovisko… je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. (zákona č. 

150/2002 Sb., soudního řádu správního – pozn. autora) Podléhá samostatnému 

přezkumu ve správním soudnictví“. Nejvyšší správní soud současně upřesnil, že „aktivní 

žalobní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a n. s. ř. 

s.) bude dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není možné zjevně a 
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jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě dojít 

nemohlo“ 79. Nejvyšší správní soud tudíž umožnil, na první pohled v rozporu 

s ustanovením správního řádu, samostatný soudní přezkum vlastních závazných 

stanovisek, aniž by bylo nutné vyčkat na vydání finálního rozhodnutí. Lze přitom 

konstatovat, že povaha uvedeného judikátu je z hlediska ochrany životního prostředí 

dvousečná, neboť umožňuje odvolávat se proti závazným stanoviskům jak těm, kteří tak 

činí ve snaze chránit zájmy ochrany životního prostředí, tak těm, jejichž zájmy jsou 

přesně opačné.  

Naproti tomu „stanoviska“ (tedy nikoliv závazná stanoviska) správní řád vůbec 

neupravuje a stavební zákon je charakterizuje toliko v souvislosti s výčtem právních 

aktů, pro které jsou stanoviska závazná (viz výše). Z toho lze i v souvislosti 

s ustanovením stavebního zákona, že stanoviska nejsou stejně jako závazná stanoviska 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení, dovodit, že právní povaha obou 

instrumentů je v zásadě totožná a jediným vzájemným rozdílem je skutečně pouze 

odlišnost právních nástrojů, které závazná stanoviska respektive stanoviska podmiňují. 

Naopak nejdůležitější rys závazných stanovisek, totiž jejich závaznost, sdílí i 

„obyčejná“ stanoviska. Tezi o vzájemné podobě závazných stanovisek a stanovisek 

podporuje například skutečnost, že pro vydání regulačního plánu, který má formu 

opatření obecné povahy, je podmínkou kladné stanovisko, avšak regulační plán může 

podle §61 odst. 2 věty druhé StZ nahrazovat územní rozhodnutí, pro které by jinak bylo 

podkladem kladné závazné stanovisko. Čím se ovšem stanovisko od závazného 

stanoviska liší, jsou možnosti jeho přezkumu a obrany proti němu. 

Uvedený rozdíl vyplývá z faktu, že zatímco závazné stanovisko je podkladem 

rozhodnutí správního orgánu podle druhé části správního řádu, stanovisko je podle 

stavebního zákona podkladem pro opatření obecné povahy podle části šesté správního 

řádu. O institutu opatření obecné povahy bude podrobně pojednáno v kapitole 

zabývající se nástroji územního plánování, v této části je nicméně nutné upozornit na 

odlišný postup obrany proti stanovisku ve srovnání se závazným stanoviskem, který 

vyplývá právě z odlišnosti právních aktů, pro které jsou tato závazná stanoviska a 

stanoviska podkladem. Zásadní je především ustanovení správního řádu, podle kterého 

                                                 
79 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21.10. 2008, čj. 6 As 7/2005 - 97, www.nssoud.cz  
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nelze podat proti opatření obecné povahy opravný prostředek80, čímž logicky odpadá 

možnost bránit se tímto opravným prostředkem proti obsahu podkladového stanoviska 

tak, jako se lze podle §149 odst. 4 při odvolání proti správnímu rozhodnutí bránit 

obsahu závazného stanoviska. Stejně tak se nelze bránit proti samotnému stanovisku 

podle §65 a n. soudního řádu správního, jak to Nejvyšší správní soud ve výše 

popisovaném rozsudku umožnil v souvislosti se závazným stanoviskem, neboť Nejvyšší 

správní soud se v příslušném rozhodnutí stanoviskem podle stavebního zákona vůbec 

nezabýval. Jedinou možností, jak vydané stanovisko změnit, tak zůstává přezkumné 

řízení v rámci instančního dohledu, kdy správní orgán (nejčastěji pořizovatel územně 

plánovací dokumentace) může dát podnět k přezkumu nadřízenému správnímu orgánu 

dotčeného orgánu, které stanovisko vydal, pokud je přesvědčený, že vydané stanovisko 

je nezákonné81. 

Dotčené orgány při vydávání závazných stanovisek a stanovisek musí posuzovat 

každou z předkládaných variant řešení, pokud ovšem návrh rozhodnutí nebo opatření 

obecné povahy vícero variant obsahuje. Pro zrychlení a zjednodušení fungování 

dotčených orgánů stavební zákon též stanoví, že dotčené orgány jsou vázány svými 

předchozími stanovisky nebo závaznými stanovisky a že navazující stanoviska nebo 

závazná stanoviska mohou „dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě 

nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými 

se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko (anebo závazné 

stanovisko – pozn. autora) vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti 

pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon 

orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim 

nepřihlíží.“82. Dodržování podmínek, které dotčené orgány ve svém stanovisku nebo 

závazném stanovisku stanoví pro rozhodnutí stavebního úřadu nebo opatření obecné 

povahy orgánu územního plánování, mohou dotčené orgány také kontrolovat. 

Důležitým institutem, který přispívá k trendu integrované ochrany životního 

prostředí, jehož nejvýraznějším projevem je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

                                                 
80 §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
81 Ondruš, R., Vytopil, P.: Územní plány a dopady stanovisek dotčených úřadů, ASPI – Původní nebo 

upravené texty pro ASPI, 2009, ASPI ID: LIT32101CZ 
82 §4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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prevenci a omezování znečištění, jsou tzv. koordinovaná stanoviska nebo koordinovaná 

závazná stanoviska dotčených orgánů. K vydání koordinovaného stanoviska nebo 

koordinovaného závazného stanoviska je oprávněn správní orgán, který je dotčeným 

orgánem podle vícero zvláštních zákonů na ochranu přírody současně. Nutnou 

podmínkou k vydání tohoto koordinovaného (závazného) stanoviska ovšem je, aby 

požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních zákonů 

nebyly navzájem v rozporu. Dotčený orgán při vydávání koordinovaného (závazného) 

stanoviska postupuje přiměřeně podle §140 správního řádu o společném řízení.  

Pokud jsou stanoviska nebo závazná stanoviska různých dotčených orgánů 

protichůdná nebo jinak rozporná, projednávají tyto rozpory orgány územního plánování 

vydávající opatření obecné povahy nebo stavební úřady vydávající příslušné správní 

rozhodnutí. Pokud dojde k rozporům přímo mezi orgány, které vedou řízení o vydání 

opatření obecné povahy nebo správního rozhodnutí a dotčenými orgány, či mezi 

dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle §136 odst. 6 správního řádu, který 

nepřímo odkazuje na ustanovení §133 správního řádu o sporech správních orgánů o 

věcnou příslušnost. Tento paragraf stanoví povinnost na úrovni ústředních správních 

úřadů při sporu o příslušnost přistoupit k dohadovacímu řízení, které v případě 

neúspěchu následuje žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu. V posledním bodě se 

postup podle §136 liší, když ten svěřuje rozhodnutí po neúspěšném dohadovacím řízení 

vládě.  

3.4 Veřejnost 

Stavební zákon ve své snaze integrovat veřejnost do procesů územního 

plánování nepřímo navazuje na Úmluvu Evropské hospodářské komise OSN o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách 

životního prostředí, tzv. Aarhuskou úmluvu, která byla sjednána ve stejnojmenném 

dánském městě v roce 1998 a kterou Česká republika ratifikovala a vyhlásila v roce 

200483. Nakolik je uvedená mezinárodní smlouva důležitým východiskem pro tvorbu 

příslušné zákonné úpravy i jejích změn dokazuje mimo jiné důvodová zpráva k velké 
                                                 
83 Zákon č. 124/2004 Sb.m.s., Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 

přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
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novele stavebního zákona, která se Aarhuské úmluvy často dovolává84. K naplnění 

smyslu Aarhuské úmluvy v oblasti aktivní účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech 

týkajících se životního prostředí slouží kromě příslušných ustanovení stavebního zákona 

právě i ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, které ekologickým občanským 

sdružením přiznává postavení účastníka ve správních řízeních (viz níže). Dalším 

právním předpisem naplňujícím principy Aarhuské úmluvy je zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí, kterému je věnována separátní kapitola. 

Aarhuská úmluva má nicméně kromě účasti veřejnosti na rozhodování ještě dva 

hlavní pilíře – zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí a v kontextu 

této práce i kapitoly významnější pilíř v podobě zpřístupňování informací o životním 

prostředí veřejnosti, bez nějž by nebyla její aktivní účast na rozhodování včetně 

územního plánování možná. Odrazem tohoto přístupu v českém právním řádu je 

Listinou základních práv a svobod zakotvené univerzální „právo na včasné a úplné 

informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů“ (čl. 35 odst. 2), k jehož 

praktickému naplnění směřuje jednak zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a zejména zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí. Tento zákon obecně upravuje podmínky, omezení a lhůty pro zpřístupňování 

informací o životním prostředí povinnými subjekty veřejnosti, včetně způsobů a forem 

takto zpřístupňovaných informací, jakož i požadavky na výkon práva na poskytování 

informací o životním prostředí včetně náležitostí nezbytných pro žádost o poskytnutí 

informací. V souvislosti s územním plánováním jsou aktuální zejména ustanovení o 

aktivním zpřístupňování informací povinnými subjekty, mezi které patří i informace o 

koncepcích, politikách, strategiích, plánech a programech týkajících se životního 

prostředí a zprávy o jejich provádění, nebo správní rozhodnutí založené na posuzování 

vlivů záměru na životní prostředí a dokumenty pořizované v průběhu tohoto 

posuzování. Specifickým způsobem je upraveno právo na informace u ekologických 

občanských sdružení, které je obsaženo v zákoně na ochranu přírody a krajiny a které 

občanským sdružením umožňuje podávat jakousi paušální žádost o informace „o všech 

zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 

                                                 
84 Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., str. 96, 106, 107, 124 a další 
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zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona“ 85 s tím, že tato žádost 

platí jeden rok a je možné ji pravidelně obnovovat.  

 Konkrétně se účast veřejnosti na procesu územního plánování projevuje zejména 

při veřejném projednání politiky územního rozvoje i všech dokumentů územně 

plánovací dokumentace kromě vymezení zastavěného území. Veřejná projednání 

nařizuje pořizovatel s tím, že je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, 

může se konat více veřejných projednání na různých místech. Pořizovatel současně na 

veřejném projednání zajišťuje ve spolupráci s projektantem výklad územně plánovací 

dokumentace, případně politiky územního rozvoje86. Veřejnost může při tvorbě obou 

popisovaných nástrojů územního plánování na základě veřejných projednání uplatňovat 

tzv. připomínky, v případě politiky územního rozvoje do 60 dnů a v případě územně 

plánovací dokumentace do 7 dnů od veřejného projednání, přičemž k později podaným 

připomínkám se nepřihlíží.  

Novela stavebního zákona možnosti veřejnosti podávat připomínky podstatně 

rozšířila i mimo rámec veřejných projednání.  Veřejnost může nově podávat připomínky 

i k návrhu zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje, a to do 30 dnů od 

uveřejnění návrhu aktualizace politiky územního rozvoje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, stejně tak jako k návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje 

a územního plánu, jejichž návrh je uveřejňován veřejnou vyhláškou a veřejnost má na 

podání připomínek 15 dnů. Dalším rozšířením účasti veřejnosti je možnost podávat 

připomínky už v první fázi pořizování návrhu dokumentů územně plánovací 

dokumentace, tedy ještě předtím, než proběhne veřejné projednání. U územního plánu 

může veřejnost podávat připomínky dokonce třikrát – nejprve v průběhu posuzování 

návrhu zadání územního plánu, následně v první fází návrhu vlastního územního plánu 

a nakonec v návaznosti na veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu.  

Veřejnost se může angažovat i v územním řízení, při kterém stavební zákon 

nicméně nehovoří o veřejném projednání, nýbrž o veřejném ústním jednání, které 

stavební úřad nařizuje v případě záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení87, nebo pro 

                                                 
85 §70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
86 §22 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
87 Podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí88, anebo 

v případě záměrů umisťovaných v území, pro které nebyl vydán územní plán. Za těchto 

podmínek se veřejné ústní jednání koná i při společném územním a stavebním řízení 

podle §94a StZ, přičemž níže popsané podmínky pro účast veřejnosti a podávání 

připomínek jsou stejné, jako v případě standardního územního řízení. Veřejnost se 

v obou případech o veřejném ústním jednání musí dozvědět nejméně 30 dnů před jeho 

konáním prostřednictvím veřejné vyhlášky, během kterých stavební úřad musí každému 

umožnit nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Současně musí žadatel, na 

jehož žádost územní řízení probíhá, bezodkladně po nařízení veřejného ústního jednání 

vyvěsit na místě určeném v oznámení stavebního úřadu detailní informace o chystaném 

projektu a další informace požadované zákonem89. Veřejnost může na základě 

předložených informací uplatňovat připomínky, které musí být podány nejpozději 

během veřejného ústního jednání, přičemž v odůvodnění územního rozhodnutí musí 

stavební úřad připomínky veřejnosti vždy vyhodnotit.  

 V souvislosti s posílením role veřejnosti v územním plánování rovněž zavedl 

současný stavební zákon do té doby neznámý institut tzv. zástupce veřejnosti, který 

zastupuje při pořizování návrhů dokumentů územně plánovací dokumentace širší 

veřejnost a má proto speciální procesní oprávnění. Zástupcem veřejnosti se může stát 

fyzická i právnická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a která má 

zmocnění od zákonem předem stanoveného počtu obyvatel obce nebo kraje, pokud tito 

občané uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. 

Toto zmocnění musí být doloženo seznamem zmocňujících občanů a jejich podpisovou 

listinou, které podléhají zákonem přesně stanoveným požadavkům90. Patřičně 

zmocněný zástupce veřejnosti může do 7 dnů od veřejného projednání podávat námitky 

(nikoliv připomínky) vůči návrhu zásad územního rozvoje či územního plánu a také 

proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území. Námitky 

                                                 
88 Podle §10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
89 Těmito informacemi jsou podle §87 odst. 2 stavebního zákona „údaje o žadateli, o předmětu územního 

řízení a o veřejném ústním jednání“, jakož i „grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož 

lze usuzovat na architektonickou nebo urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí“. 
90 Srov. §23 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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zástupce veřejnosti (i ostatních subjektů, viz níže) musí být řádně odůvodněny a musí 

v nich být vymezeno území námitkami dotčené. 

Osvědčeným nástrojem uplatňování vlivu veřejnosti jsou rovněž občanská 

sdružení, o nichž se však stavební zákon výslovně zmiňuje pouze okrajově, a to 

v souvislosti s územním řízením. §91 odst. 7 StZ stanoví, že „účastníky územního řízení, 

ve kterém jsou posuzovány vlivy záměru na životní prostředí, jsou kromě osob 

uvedených v §85 odst. 1 a 2 občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, 

jejichž předmětem je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních 

památek“. Citované ustanovení jednoznačně zahrnuje v uváděném případě příslušná 

občanská sdružení jako účastníky územního řízení a konkretizuje tak ustanovení §85 

odst. 2 písm. c) StZ, který za jednu z kategorií osob účastnících se územního řízení 

označuje obecně osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební zákon 

tímto ustanovením odkazuje na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

který v §70 v obecné rovině přiznává občanským sdružením právo účastnit se za 

zákonem daných podmínek správních řízení a mít v těchto řízeních postavení účastníka. 

S ohledem na zaměření zákona o ochraně přírody a krajiny je takto pojednáváno pouze 

o těch občanských sdružení, které mají jako své hlavní poslání podle stanov ochranu 

přírody a krajiny. Stavební zákon se odkazem na zvláštní právní předpisy dovolává 

ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny o občanských sdruženích vícekrát, 

přičemž územního plánování se týká již pouze právo občanských sdružení uplatňovat 

námitky proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře a o asanaci území v souladu 

s §97 odst. 3 StZ. Z hlediska celkové důležitosti pro možnosti zapojení ekologických 

občanských sdružení a ochranu životního prostředí je nicméně důležité především 

ustanovení zařazující je bez dalšího jako účastníky stavebního řízení91, které přinesla 

novela stavebního zákona. 

3.5 Ostatní subjekty 

 Není to ovšem pouze veřejnost, kdo se přímo nebo prostřednictvím zástupce 

veřejnosti ze zákona zapojuje do procesu tvorby nástrojů územního plánování pomocí 

                                                 
91 §109 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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připomínek a námitek. Vstupovat pomocí těchto metod mohou do pořizování nástrojů 

územního plánování za zákonem stanovených podmínek i určité obce a kraje (viz níže), 

kterým tak stavební zákon přisuzuje mimo vlastního pořizování nástrojů územního 

plánování, zajišťování funkce stavebních úřadů a v zákonem stanovených případech 

postavení dotčených orgánů další roli v rámci územního plánování. V uváděné pozici 

mohou obce za stejných podmínek jako veřejnost připomínkovat návrh politiky 

územního rozvoje i návrh zprávy o jejím uplatňování. Obce na území příslušného kraje 

mohou v návaznosti na veřejné projednání zásad územního rozvoje podávat tak jako 

zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, přičemž k návrhu zprávy o 

uplatňování zásad uplatňují tytéž obce připomínky. Při pořizování územního plánu jsou 

obce sousedící s obcí pořizující tento územní plán oprávněny podávat rovněž 

připomínky, a to ještě před konáním veřejného projednání. Pro změnu námitky může 

obec opět uplatňovat v územním řízení a při pořizování regulačního plánu, pokud má 

být požadovaný záměr uskutečněn na jejím území. Na rozdíl od obcí se kraje územního 

řízení neúčastní a ani v žádné jiné situaci při pořizování nástrojů územního plánování 

nejsou oprávněny k podávání námitek. Stavební zákon hovoří v souvislosti s kraji pouze 

o připomínkách, a to pouze v jednom případě, kdy jsou kraje sousedící s krajem 

pořizujícím zásady územního rozvoje oprávněny vůči návrhu těchto zásad uplatňovat 

připomínky, podobně jako sousední obce připomínkují návrh územního plánu.  

 K podávání námitek stavební zákon zmocňuje nicméně řadu dalších subjektů. 

Výše byl zmíněn nový institut zavedený novelou, a to tzv. oprávněný investor. 

Oprávněného investora zákon popisuje jako vlastníka, správce nebo provozovatele 

veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury92 a dává mu oprávnění podávat 

námitky jak proti návrhu zásad územního rozvoje, tak proti návrhu územního plánu. Co 

je veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturou výslovně definuje stavební 

zákon v §2 o základních pojmech. Vůči návrhu územního plánu zákon k podání námitek 

rovněž zmocňuje vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení dotčeného 

území. Specifickým případem uplatňování námitek je pořizování vymezení zastavěného 

území93, při kterém mají toto oprávnění vlastníci pozemků jinak uvedených v územním 

plánu obce jako součást zastavěného území a vlastníci pozemků sousedních. Při 
                                                 
92 §39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
93 §59 a 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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územním řízení a pořizování regulačního plánu vybavuje stavební zákon možností 

podávat námitky nejen obce, ale všechny účastníky podle §85 StZ. Které subjekty to 

jsou je předmětem podkapitoly o územním rozhodnutí jako jednom z nástrojů územního 

plánování, na tomto místě je však vhodné je uvést také.  

Kromě příslušné obce (viz výše) se jedná o žadatele, který podal žádost o vydání 

územního rozhodnutí, a dále o vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, jakož i toho, kdo má 

k uvedenému pozemku nebo stavbě jiné věcné právo; rovněž jsou účastníky ti, jejichž 

vlastnické či jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být 

územním rozhodnutím dotčeno a nakonec i osoby, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 

Stejný okruh subjektů je oprávněn uplatňovat námitky i při společném územním a 

stavebním řízení podle §94a StZ a při zjednodušeném územním řízení podle §95 StZ. 

Pomocí ustanovení správního řádu si stavební zákon vypomáhá s definicí osob 

oprávněných podávat námitky proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře a o 

asanaci území, když odkazuje na jeho §172 odst. 5. Dotčený paragraf obecně upravuje 

okruh osob oprávněných k podání námitek proti návrhům opatření obecné povahy, tedy 

i výše zmíněným územním opatřením. Těmito osobami jsou „vlastníci nemovitostí, 

jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou 

být opatřením obecné povahy přímo dotčeny“, případně jiné osoby, které mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny a o kterých to stanoví správní orgán (v tomto 

případě rada kraje nebo rada či zastupitelstvo obce). K osobám uváděným ve správním 

řádu přitom stavební zákon přidává ještě zástupce veřejnosti a osoby, o kterých to 

stanoví zvláštní zákon. 

Specifickým instrumentem k ovlivnění nástrojů územního plánování jsou tzv. 

konzultace se sousedními státy, kterými se snaží stavební zákon reflektovat možný 

mezinárodní přesah důsledků územně plánovací činnosti. Mezinárodní otázky jsou na 

místě zejména v souvislosti s politikou územního rozvoje, jejíž návrh by mělo MMR 

v odůvodněných případech zaslat ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí dotčeným 

sousedním státům. Pokud tyto projeví o nabídku konzultací zájem, účastní se jich na 

české straně kromě uvedených ministerstev i Ministerstvo životního prostředí. Ke stejné 

situaci může dojít i na krajské úrovni, pročež zákon ukládá krajským úřadům zaslat opět 

ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí návrh zásad územního rozvoje 
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sousedním státům, pokud by mohlo být jejich území uplatňováním zásad přímo 

ovlivněno. Na případných konzultacích se rovněž podílí Ministerstvo životního 

prostředí. K přeshraničním konzultacím může dojít dokonce i na úrovni územních 

plánů, a to v těch případech, ve kterých je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 

na životní prostředí zjištěn významný negativní vliv na území sousedního státu. 

V takové situaci se případných konzultací kromě Ministerstev zahraničí a životního 

prostředí účastní i pořizovatel územního plánu a krajský úřad. 
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4 Nástroje územního plánování 

Nástroje územního plánování představují konkrétní dokumenty a správní akty, 

kterými je napříč různými stupni státní správy prováděna územně plánovací činnost. 

Základním hlediskem při třídění nástrojů územního plánování je skutečnost, jestli tyto 

nástroje slouží jako koncepce, které uspořádávají využití území většího rozsahu, anebo 

jestli se jedná o právní akty charakteru rozhodnutí či opatření, ovlivňující realizaci 

konkrétních záměrů v území. Nástroje územního plánování, které odpovídají první 

zmiňované skupině, jsou nazývány koncepční a patří mezi ně územně plánovací 

podklady, politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Do druhé 

skupiny tzv. realizačních nástrojů územního plánování patří ve schváleném rozsahu 

regulační plány94, územní rozhodnutí a souhlas, jakož i územní opatření o stavební 

uzávěře a o asanaci území. Povaha regulačních plánů je přitom nejednoznačná, neboť 

regulační plány jsou sice stavebním zákonem řazeny jako jeden z dokumentů územně 

plánovací dokumentace95 a jako takové jsou pořizovány orgány obcí a krajů a vydávány 

stejně jako ostatní dokumenty jakožto opatření obecné povahy, ale na druhou stranu 

regulační plány mohou v řešeném území nahrazovat územní rozhodnutí jinak vydávané 

příslušnými stavebními úřady a stát se tak de facto rozhodnutím v případech 

konkrétních záměrů. Proto se o regulačních plánech hovoří i jako o realizačním nástroji 

územního plánování, a to v takovém rozsahu, v jakém nahrazuje funkci územního 

rozhodnutí.  

Stavební zákon vytváří prostřednictvím nástrojů územního plánování jasně 

strukturovaný systém, který má svoji hierarchickou posloupnost. Na vrcholu stojí jako 

výchozí dokument politika územního rozvoje upravující využití území pro území celého 

státu, následují zásady územního rozvoje pro území krajů, dále územní plány pro území 

obcí a nakonec regulační plány stanovující využití konkrétních pozemků a umístění 

staveb, což je v rozsahu omezeném na jednotlivé parcely a stavby i předmětem 

územních rozhodnutí. Nižší stupně nástrojů územního plánování jsou podmíněny 

vyššími stupni a musejí být navzájem v souladu. Teoretická konstrukce je v zásadě 

                                                 
94 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 206 
95 §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 



55 

 

taková, že všechny nástroje územního plánování tvoří jednotný a provázaný systém, 

přičemž tyto nástroje od sebe odlišuje toliko míra podrobnosti úpravy území a nikoliv 

věcná odlišnost ve způsobu nakládání s tímto územím. Jak se hierarchické uspořádání 

projevuje mezi jednotlivými nástroji územního plánování navzájem, je už předmětem 

příslušných podkapitol této části práce. 

V jejím úvodu je nicméně nutné ještě probrat, jakou formou jsou nástroje 

územního plánování vydávány, neboť tato skutečnost má zásadní dopad na práva a 

postavení zúčastněných subjektů. V zásadě lze rozeznávat hlavní dvě formy, kterými 

jsou opatření obecné povahy podle šesté části správního řádu na straně jedné a správní 

rozhodnutí podle druhé části správního řádu na straně druhé, přičemž první forma je 

typická pro územně plánovací dokumentaci a druhá pro rozhodování v území. 

Specifickými nástrojem je co do formy politika územního rozvoje, která je schvalována 

usnesením vlády a rovněž územní opatření, které jsou sice realizačním nástrojem 

územního plánování, ale mají stejně jako územně plánovací dokumentace charakter 

opatření obecné povahy. Konkrétní důsledek faktu, zda je nástroj územního plánování 

vydáván formou opatření obecné povahy nebo správního rozhodnutí, vyplývá přímo z 

ustanovení správního řádu, který proti správnímu rozhodnutí připouští v souladu s 

osmou hlavou své druhé části standardní odvolací řízení, zatímco možnost podání 

opravných prostředků proti opatřením obecné povahy je výslovně vyloučena96.  

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze ovšem posuzovat stejně 

jako správní rozhodnutí v rámci přezkumného řízení97 podle deváté hlavy druhé části 

správního řádu, která na základě §97 odst. 3 SŘ umožňuje opatření obecné povahy 

změnit nebo zrušit, pokud bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Rozsah 

přezkumu opatření obecné povahy podle stavebního zákona nicméně naráží na ta 

ustanovení stavebního zákona, která u všech dokumentů územně plánovací 

dokumentace jejich změnu vylučují98 a přezkumný správní orgán je tudíž může pouze 

                                                 
96 §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
97 §174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
98 V případě zásad územního rozvoje se jedná o ustanovení §41 odst. 5, v případě územních plánů o 

ustanovení §54 odst. 6, v případě vymezení zastavěného území o ustanovení §60 odst. 6 a v případě 

regulačních plánů o ustanovení §69 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu 
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zrušit. Opatření obecné povahy včetně územně plánovací dokumentace podle 

stavebního zákona lze též napadnout ve správním soudnictví podle §101a až §101d 

soudního řádu správního a domáhat se pro nezákonnost zrušení celého opatření obecné 

povahy, anebo jeho části. Domáhat se obrany podle soudního řádu správního je 

samozřejmě možné i proti správnímu rozhodnutí, a to podle §65 a n.  

Následující rozbor jednotlivých nástrojů územního plánování se zaměřuje na 

popis obsahu a zejména procesu pořizování těchto nástrojů vycházející z úpravy ve 

stavebním zákoně a příslušných prováděcích předpisech, kterými jsou vyhlášky č. 

499/2006 Sb., 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a 503/2006 Sb. Pouze stručně je nastíněno 

posuzování vlivů na životní prostředí těch nástrojů, u kterých posuzování probíhá, a to 

s ohledem na skutečnost, že příslušná materie je s ohledem na její klíčový vliv význam 

pro zajištění ochrany životního prostředí v územním plánování předmětem samostatné 

kapitoly číslo 5.  

4.1 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací poklady slouží primárně k získávání informací o území, jakož 

i vyhodnocování získaných zjištění a prověřování možných změn v území za účelem 

poskytnutí dostatku dat pro navazující tvorbu politiky územního rozvoje nebo 

dokumentů územně plánovací dokumentace. Pořizováním územně plánovacích 

podkladů je naplňován jeden ze základních úkolů územního plánování podle §19 odst. 1 

písm. a) StZ, který spočívá v zjišťování a posuzování stavu území, jeho přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty. Stavební zákon rozlišuje dva druhy územně plánovacích 

podkladů, a to územně analytické podklady a územní studie, přičemž ani jeden z těchto 

dokumentů nemá povahu právního aktu, neboť je „pouze“ projednáván jejich 

pořizovatelem a není samostatně vydáván žádnou právně relevantní formou. Úloha 

územně plánovacích podkladů je přesto nenahraditelná, neboť bez komplexního sběru 

informací o území, sledování jeho rozvoje a hodnot včetně prověřování potenciálních 

možností budoucího vývoje by nebylo kvalitní územní plánování možné.  
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Územně analytické podklady dle doslovného znění zákona „zjišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území“99 a za tímto účelem obsahují i zjištění a vyhodnocení 

stavu hodnot v území, vlivu záměrů na provedení změn v území a zejména tzv. limity 

území a rozbor udržitelného rozvoje území. Limity území jsou definovány jako omezení 

změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, z důvodů stanovených právními 

předpisy, anebo z důvodů vyplývajících z vlastností dotčeného území. Rozbor 

udržitelného rozvoje území se zase věnuje zejména zjištění a vyhodnocení udržitelného 

rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. 

Podrobně upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů vyhláška č. 

500/2006 Sb., která současně upravuje obsahové náležitosti i pro územně plánovací 

dokumentaci, a jež v návaznosti na velkou novelu stavebního zákona prošla řadou změn 

obsažených ve vyhlášce č. 458/2012 Sb. Ohledně územně analytických podkladů 

považuje příslušná vyhláška za rozhodující rozbor udržitelného rozvoje území ve 

stanoveném rozsahu, přičemž veškeré ostatní materiály (tedy zjištění a vyhodnocení 

stavu a vývoje území a jeho hodnot a změn, jakož i limity území) označuje jako 

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. Soupis konkrétních podkladů pro 

území obcí i krajů je obsahem příloh vyhlášky, která současně stanová jako součást 

podkladů i údaje o území obsahující textovou i grafickou část. 

Pořizovateli územně analytických podkladů jsou podle stavebního zákona 

zejména úřady územního plánování a krajské úřady. Pořizovatelem územně 

analytických podkladů je ovšem rovněž MMR, které je pořizuje v rozsahu potřebném 

pro pořízení politiky územního rozvoje100, a taktéž újezdní úřady pro území vojenských 

újezdů (projednávání územně analytických podkladů je v tomto případě svěřeno přímo 

Ministerstvu obrany)101. Aby mohl pořizovatel územně analytických podkladů 

shromáždit veškeré potřebné údaje, mají orgány veřejné správy, jimi zřízené právnické 

osoby a vlastníci technické a dopravní infrastruktury, dohromady označovaní jako tzv. 

poskytovatelé údajů, povinnost aktivně tyto údaje poskytovat, a to buď hned po jejich 

vzniku či po jejich zjištění.  

                                                 
99 §25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
100 §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
101 §10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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Návrh územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností 

projednává pořizovatel, tj. obecní úřad této obce, ve lhůtě 30 dnů od vyhotovení 

podkladů s obcemi ve svém správním obvodu. Pořizovatel by měl projednání s obcemi 

do územně analytických podkladů implementovat a takto upravený a zastupitelstvem 

obce projednaný dokument je následně zaslán krajskému úřadu. Krajský úřad při 

pořizování územně analytických podkladů kraje využívá podklady obcí s rozšířenou 

působností a hotové a zastupitelstvem kraje projednané územně analytické podklady 

kraje zasílá MMR a Ministerstvu pro životní prostředí. Územně analytické podklady 

obcí i krajů přitom podléhají v souvislosti s měnícími se podmínkami pravidelné 

aktualizaci probíhající jednou za dva roky, přičemž práce na této aktualizaci musí ze 

zákona započít již šest měsíců před uplynutím uvedené lhůty. Poskytovatelé údajů musí 

pro účel aktualizace podkladů potvrdit správnost dříve předkládaných údajů, anebo 

nahlásit jejich změnu. Pořizování a projednávání aktualizací probíhá stejným způsobem 

jako u vlastních podkladů. Územně analytické podklady a jejich aktualizace jsou 

ukládány a dále je s nimi nakládáno v souladu s §166 StZ. Ten mimo jiné stanoví, že 

„pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 

Územní studie slouží k posuzování vybraných problémů v území a k navrhování 

jejich řešení a především prověřuje možný budoucí rozvoj některých funkčních 

systémů, jako je například veřejná dopravní infrastruktura nebo územní systémy 

ekologické stability102. Územní studie současně může prověřovat technické, 

urbanistické či architektonické podmínky využití území103. Pořizovateli jsou stejné 

subjekty jako v případě územně analytických podkladů, přičemž k pořizování studie 

přistoupí tehdy, pokud je to uloženo územně plánovací dokumentací, případně 

z vlastního, ale i cizího podnětu, což je jedna ze specifických vlastností územní studie. 

Pokud pořizovatel na základě vnějšího podnětu k pořízení územní studie skutečně 

přistoupí, může takový krok podmínit úplnou nebo částečnou náhradou příslušných 

nákladů od toho, kdo tento podnět podal. Vyhotovené územní studie eviduje v rámci 

evidence územně plánovací činnosti MMR a u sebe ji ukládá i pořizovatel. Ten ji 

                                                 
102 K definici územního systému ekologické stability viz §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny 
103 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 206 
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současně poskytuje obci a stavebnímu úřadu, případně tomu, na základě jehož podnětu 

byla územní studie zpracována. 

4.2 Politika územního rozvoje 

 Politika územního rozvoje je novým nástrojem územního plánování, který 

přinesl současný stavební zákon, a který tvoří pomyslný nejvyšší stupeň územně 

plánovacích dokumentů (byť je nástrojem samostatným a do územně plánovací 

dokumentace řazena není). Politika územního rozvoje řeší území v celorepublikovém 

rozsahu a jejím úkolem tudíž je koordinovat územně plánovací činnost uvnitř celého 

státu i navenek v rámci mezinárodního kontextu a stanovovat priority územního 

rozvoje, které mají být nadále konkretizovány na nižších úrovních územně plánovací 

dokumentací. Hlavním cílem, který politika územního rozvoje sleduje, je v souladu 

s teoretickým základem celého územního plánování udržitelný rozvoj území. Vzhledem 

k celostátnímu zaměření politiky územního rozvoje je její pořizování svěřeno MMR a 

finální dokument je schvalován vládou. V současnosti platná (a vůbec první) politika 

územního rozvoje byla schválena v roce 2009 usnesením vlády č. 929/2009, načež 

MMR nechalo v souladu se stavebním zákonem toto usnesení vydat ve sbírce zákonů 

pod č. 270/2009 Sb. Politika územního rozvoje přitom je na rozdíl od územně 

plánovacích podkladů právně závazný dokument, který je závazný pro pořizování a 

vydávání všech dokumentů územně plánovací dokumentace i pro rozhodování v území.  

Závaznost politiky ovšem nelze chápat doslovně v tom smyslu, že by orgány 

územního plánování nižších stupňů musely bez dalšího realizovat záměry v politice 

územního rozvoje obsažené, nýbrž jako závaznost „koncepční“, tedy jako povinnost 

zahrnout dotyčné záměry jako jednu z možných alternativ využití daného území, která 

musí být před vlastní realizací podrobena dalšímu zkoumání, zejména s ohledem na 

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Popsaný výklad vyplývá z pro pojetí a 

praktické uplatňování politiky územního rozvoje klíčového judikátu Nejvyššího 

správního soudu. Ten se v příslušném rozsudku s čj. 9 Ao 3/2009 – 59 vyslovil 

následovně: „Závaznost v Politice obecně vyjádřených záměrů pro pořizování a 

vydávání zásad územního rozvoje, územních a regulačních plánů a pro rozhodování 

v území ovšem neznamená a ani znamenat nemůže, že by kraje při pořizování zásad 
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územního rozvoje automaticky převzaly do svých plánů realizaci v Politice obsažených 

záměrů, a to bez dalšího hodnocení jejich dopadů či zvažování možných variant.“ a dále 

„Závaznost obecně formulovaných záměrů Politiky pro územně plánovací dokumentaci 

je nutno vyložit jako závaznost příslušných územních orgánů převzít do územně 

plánovací dokumentace vládou České republiky schválený koncepční záměr územního 

rozvoje na celostátní či mezinárodní úrovni, nikoli faktickou realizaci tohoto 

záměru.“ 104.  

Uvedený judikát nicméně řešil věcně odlišný spor, pro jehož rozhodnutí je 

výklad závaznosti politiky územního rozvoje jen předběžnou otázkou. Meritem věci 

v příslušném sporu byla možnost veřejnosti domáhat se zrušení části politiky územního 

rozvoje tak, jako to lze u dokumentů územního plánování vydávaných jako opatření 

obecné povahy (zcela konkrétně se jednalo o snahu odstranit z politiky záměr rozšíření 

pražského Letiště Václava Havla o další ranvej). Nejvyšší správní soud v tomto 

jednoznačně rozhodl, že politika územního rozvoje není opatřením obecné povahy, 

neboť vyjma dalších argumentů je politika určena orgánům veřejné správy a nikoli těm, 

vůči kterým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního 

působení, a z celkového pohledu nenaplňuje formální ani materiální znaky opatření 

obecné povahy. Nelze se tím pádem domáhat soudní ochrany podle §101a n. soudního 

řádu správního.  

Obsah politiky územního rozvoje shrnuje stavební zákon do několika bodů, 

jejichž stručný souhrn bude následovat: 

 

• stanovení republikových priorit územního plánování 

• vymezení tzv. rozvojových oblastí a os, což jsou části území s předpokládanou 

soustředěnou aktivitou dosahující celostátního nebo mezinárodního významu 

• vymezení oblastí se specifickými hodnotami celostátního a mezinárodního 

významu 

• vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury celostátního a 

mezinárodního významu 

                                                 
104 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.11. 2009, čj. 9 Ao 3/2009 - 59, 2009/2010 Sb. NSS, 

www.nssoud.cz  
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• v oblastech podle předchozích třech bodů stanovení kritérií pro rozhodování o 

možných variantách nebo alternativách a zásady pro jejich posuzování 

 

MMR pořizuje návrh politiky územního rozvoje na základě územně plánovacích 

podkladů, zpráv o stavu životního prostředí podle zákona o právu na informace o 

životním prostředí, či na základě dostupných koncepcí, strategií a plánů různých orgánů 

veřejné správy které by pro politiku územního rozvoje mohly být směrodatné. Zároveň 

MMR návrh konzultuje s ostatními ministerstvy a kraji. Jak bylo zmíněno v kapitole 

2.1, současně s pořizováním politiky územního rozvoje probíhá i její posouzení 

z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, pročež se zpracovává tzv. vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Když jsou prvotní návrh politiky územního rozvoje i vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území hotovy, obešle s nimi MMR ostatní ministerstva, jiné ústřední 

správní úřady a kraje, přičemž všechny uvedené subjekty mohou do 90 dnů uplatnit svá 

stanoviska. Současně jsou na veřejném jednání s návrhem politiky územního rozvoje i 

vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území seznámeny obce i veřejnost, které 

mohou podávat připomínky. V této fázi může dojít i ke konzultacím se sousedními státy 

tak, jak je tento proces popisován v kapitole 3.5. Výstupy ze všech uvedených 

projednání, to jest stanoviska, připomínky i výsledky případných konzultací jsou 

zaslány MŽP k vydání stanoviska podle §10g ZPVŽP. Když je stanovisko MŽP 

vydáno, MMR toto stanovisko i všechna ostatní stanoviska, jakož i připomínky a 

konzultace zapracuje do finálního návrhu politiky územního rozvoje, který je ke 

schválení předkládán vládě. Ta musí být zároveň s předložením konečného návrhu 

informována, jak byla obdržená stanoviska, připomínky, konzultace a vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území v návrhu zohledněny, přičemž zvláštní zřetel je ze 

zákona brán na zapracování stanoviska MŽP podle §10g ZPVŽP. 

Politika územního musí být ve snaze o to, aby pružně reagovala na měnící se 

potřeby rozvoje státu i ochrany životního prostředí, pravidelně aktualizována, což se 

děje jednou za čtyři roky na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje. 

Tato zpráva obsahuje mimo vlastních návrhů na aktualizaci stávající politiky územního 

rozvoje zejména vyhodnocení plnění úkolů stávající politiky a jejího vlivu na udržitelný 

rozvoj území, dále posouzení vzájemného sladění politiky se zásadami územního 
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rozvoje krajů a dalšími dokumenty veřejné správy dotýkajícími se území celého státu a 

v neposlední řadě návrhy opatření, které je třeba přijmout na nižších stupních veřejné 

správy v otázkách územního plánování. Z hlediska ochrany životního prostředí je 

důležitá přítomnost stanoviska orgánu ochrany přírody podle §45i ZOPK o tom, jak 

stávající politika ovlivňuje oblasti NATURA 2000 a především stanovisko MŽP, 

kterým na základě zjišťovacího řízení určí, zda má být aktualizace politiky územního 

rozvoje podrobena posuzování z hlediska jejích vlivů na životní prostředí podle ZPVŽP. 

Návrh zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje je podobně jako vlastní návrh 

politiky připomínkován veřejností a obcemi, avšak nikoliv v návaznosti na veřejné 

projednání, které v případě aktualizace neprobíhá. Místo toho je aktualizace pouze 

uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po zpracování připomínek 

předkládá MMR zprávu vládě, která buďto schválí aktualizaci v navrženém rozsahu, 

anebo rozhodne o pořízení nové politiky územního rozvoje. Ve výjimečných případech 

může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky územního rozvoje i bez předložení zprávy 

o jejím uplatňování, a to tehdy, vyžaduje-li to naléhavý veřejný zájem. 

4.3 Územně plánovací dokumentace 

 Pojem územně plánovací dokumentace je definován stavebním zákonem hned na 

začátku textu zákona v §2 zabývajícím se základními pojmy, se kterými zákon pracuje, 

a to výčtem jednotlivých dokumentů, které jsou jako územně plánovací dokumentace 

označovány. Těmito dokumenty jsou zásady územního rozvoje, územní plány a 

regulační plány105. Současný stavební zákon tak terminologicky i meritorně navazuje při 

úpravě územně plánovací dokumentace na předchozí stavební zákon č. 50/1976 Sb., 

který ve svém §8 rozeznával shodné dokumenty pouze s tím rozdílem, že dnešní zásady 

územního rozvoje byly nazývány jako „územní plán velkého územního celku“. U 

územně plánovací dokumentace tudíž lze jako u jediného koncepčního nástroje 

územního plánování spatřovat přímou kontinuity s předchozí právní úpravou, neboť 

politiku územního rozvoje minulý stavební zákon vůbec neznal a územně plánovací 

                                                 
105 §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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podklady v něm sice již byly zakotveny, avšak sestávaly se z kompletně odlišných 

součástí (viz kapitola 1.2).  

 Stejně jako v případě územně plánovacích podkladů je i pro územně plánovací 

dokumentaci klíčová vyhláška č. 500/2006 Sb., která stanoví obsahové náležitosti 

jednotlivých územně plánovacích podkladů. Pro územní plány je navíc významná i 

vyhláška 501/2006 Sb., která určuje pravidla pro vymezování ploch v územních plánech 

a představuje vodítko pro stanovení podmínek jejich využití.  Primárním rozdílem mezi 

jednotlivými dokumenty územně plánovací dokumentace je velikost území, pro které se 

ten který dokument zpracovává, a rozsah a podrobnost úpravy. Zásady územního 

rozvoje jsou dokumentem územního plánování na úrovni kraje, územní plány na úrovni 

obce a regulační plány na úrovni řešené plochy, přičemž regulační plány mohou 

pořizovat jak obce, tak v zákonem stanovených případech i kraje. Jak bylo již řečeno, 

povaha regulačních plánů je specifická, neboť ve stanoveném rozsahu mohou 

nahrazovat územní rozhodnutí. Pro všechny dokumenty územně plánovací dokumentace 

včetně regulačních plánů současně platí, že jsou vydávány formou opatření obecné 

povahy, což implikuje specifické možnosti obrany proti těmto dokumentům, jak jsou 

popisovány opět v úvodní části textu páté kapitoly. 

 Zásadní charakteristikou územně plánovací dokumentace je její hierarchická 

struktura, která zahrnuje i politiku územního rozvoje jako nejvyšší dokument územního 

plánování, kterému musí být všechny ostatní dokumenty podřízeny a přizpůsobeny. 

Zásady územního rozvoje jsou proto posuzovány MMR z hlediska jejich kompatibility 

s politikou územního rozvoje a zajištění koordinace s celkovou územně plánovací 

činností státu, což se odráží ve stanovisku, které MMR k zásadám územního rozvoje 

vydává. Naopak pro zásady územního rozvoje výslovně platí, že jsou závazné pro 

pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů i pro rozhodování v území. 

Tak jako posuzuje zásady územního rozvoje MMR, v případě územního plánu soulad 

nejen s politikou územního rozvoje, ale i se zásadami územního rozvoje posuzuje 

krajský úřad kraje, v jehož správním obvodu se dotyčná obec nachází. Pro územní plán 

podle stejné logiky jako v případě zásad územního rozvoje platí, že jsou závazné pro 

regulační plány a pro rozhodování v území. Co se týče regulačního plánu, ten je 

závazný pro rozhodování v území a v případě regulačního plánu vydaného krajem i pro 

územní a regulační plány obcí. Jak bylo nicméně opakovaně řečeno, regulační plán 
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slouží především jako náhrada vlastního územního rozhodnutí, a to za podmínek, které 

budou podrobně rozebrány v příslušné kapitole. Hierarchická struktura má nicméně i 

druhou stranu, která by se dala označit jako výraz principu subsidiarity v podobném 

duchu, v jakém s ním autor pracuje i v kapitole zabývající se orgány územního 

plánování. Text stavebního zákona byl totiž novelou výslovně doplněn o ustanovení, že 

jak zásady územního rozvoje, tak územní plány, nesmí obsahovat podrobnosti náležející 

svým obsahem nižším stupňům územního plánování, což platí i pro vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území pořizované spolu s těmito dokumenty. V praxi to znamená, 

že zásady územního rozvoje nesmí obsahovat podrobnosti svěřené územnímu plánu, 

regulačnímu plánu a navazujícím rozhodnutím, zatímco u územního plánu se výhrada 

vyššího stupně podrobnosti logicky vztahuje jen na regulační plány a rozhodování 

v území.  

4.3.1 Zásady územního rozvoje 

 Obsahem zásad územního rozvoje je podle stavebního zákona zejména stanovení 

základních požadavků na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a vymezení ploch 

a koridorů nadmístního významu včetně stanovení požadavků na jejich využití. Pojem 

„plocha“ je přitom zákonem definován jednoduše jako část území, tvořená jedním či 

více pozemky nebo jejich částí, přičemž nadmístní význam je jí přisuzován tehdy, 

pokud „svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřít území 

více krajů“ 106. Koridor je pak specifickým druhem plochy, která je určená pro umístění 

veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Stanovení 

ploch a koridorů nadmístního významu, jako jsou veřejně prospěšné stavby typu 

liniových staveb107, je tak ústředním tématem zásad územního rozvoje. V širších 

souvislostech je nicméně cílem zásad i rozvíjení a konkretizace politiky územního 

rozvoje s ohledem na území kraje, jakož i koordinace územně plánovací činnosti obcí. 

Tak jako v případě politiky územního rozvoje i pro zásady územního rozvoje platí, že 

jejich součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

                                                 
106 §2 odst. 1 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
107 Na rozdíl od předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb. již nový stavební zákon termínu liniová 

stavba neužívá, v praxi územního plánování se nicméně vyskytuje zcela běžně a jsou jím označovány 

stavby typu dálnic, železnic či energetické infrastruktury. 
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Při stanovení ploch a koridorů může pořizovatel zásad územního rozvoje využít 

institutu tzv. územní rezervy, jejímž účelem je chránit vymezené území před jeho 

změnou, která by znemožnila využít toto území podle plánovaných záměrů kraje, a 

mezitím zajistit prověření konkrétních parametrů a podmínek realizace těchto záměrů. 

Novela stavebního zákona ve věci územní rezervy navíc přináší podstatné 

administrativní zjednodušení, neboť pro stanovení územní rezervy odpadá nutnost 

zpracovávat vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí podle ZPVŽP. Zásady 

územního rozvoje navíc mohou v případě stávajících ploch a koridorů nadmístního 

významu nařídit prověření možných změn jejich budoucího využití zpracováním 

územní studie, anebo podmínit rozhodování o změnách těchto ploch a koridorů 

vydáním regulačního plánu, jehož zadání musí být součástí zásad. Obdobně jako 

v případě politiky územního rozvoje se spolu s návrhem zásad územního rozvoje 

obligatorně zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zahrnující 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Podrobné obsahové náležitosti zásad územního 

rozvoje upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb., která tak jako v případě politiky územního 

rozvoje rozděluje obsah na textovou a grafickou část, přičemž jejich přesný obsah je 

specifikován ve čtvrté příloze této vyhlášky, která dále rozděluje textovou a grafickou 

část podle toho, zda jsou součástí vlastních zásad územního rozvoje, anebo jejich 

odůvodnění. Dále jsou ve vyhlášce zahrnuta některá ustanovení týkající se účinnosti 

zásad územního rozvoje a obsahových náležitostí zprávy o jejich uplatňování (viz níže).  

Na počátku pořizování zásad územního rozvoje schvaluje zastupitelstvo kraje 

zadání či pokyny pro zpracování jejich návrhu, případně zprávu o uplatňování zásad 

územního rozvoje, na základě které dochází v příslušných částech k aktualizaci zásad 

stejným způsobem, jakým jsou pořizovány zásady nové. Následně je krajským úřadem 

zpracován prvotní návrh zásad územního rozvoje a současně s ním i vyhodnocení vlivů 

zásad na udržitelný rozvoj území. Poté dojde na jakési první kolo projednávání obou 

dokumentů, které probíhá paralelně s několika kategoriemi subjektů: 

 

• Dotčené orgány, MMR a sousední kraje se účastní tzv. společného jednání o 

první podobě návrhu zásad územního rozvoje, na základě kterého mohou do 30 

dnů vznést dotčené orgány svá stanoviska a sousední kraje připomínky. 
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• Veřejnost je o návrhu informována veřejnou vyhláškou, načež může do 30 

podávat připomínky. 

• Sousední státy, které mohou být uplatňováním zásad přímo ovlivněny, se mohou 

účastnit konzultací za asistence MMR a MŽP. 

• Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je projednáváno s řadou 

ministerstev v čele s MŽP i s krajskou hygienickou stanicí, přičemž dotyčné 

subjekty mohou k vyhodnocení podávat vyjádření. 

 

V dalším kroku se dostává ke slovu opět MŽP, které na základě návrhu zásad 

územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a veškerých 

stanovisek, připomínek, vyjádření a konzultací uplatněných v prvním kole jednání vydá 

stanovisko k posuzované koncepci na základě §10g ZPVŽP stejným způsobem, jakým 

toto stanovisko vydává v případě politiky územního rozvoje. V této fázi probíhá i dříve 

zmíněné vydávání stanoviska MMR za účelem posouzení, zda návrh zásad odpovídá 

politice územního rozvoje i územnímu plánování státu jako celku. MMR v tomto 

stanovisku může rovněž z důvodů významných negativních vlivů přesahujících hranice 

kraje z návrhu zásad vyloučit plány týkající se záměrů celorepublikového významu, 

které standardně přísluší politice územního rozvoje (a contrario v případech, kdy tak 

MMR neučiní, tyto záležitosti v zásadách územního rozvoje zahrnuty být mohou). Na 

základě stanovisek MŽP a MMR, jakož i všech ostatních podnětů, které krajský úřad 

v prvním kole projednávání obdržel, je prvotní návrh zásad územního rozvoje upraven 

tak, aby v něm byly podněty zohledněny. Krajský úřad ovšem na základě rozsahu 

navrhovaných změn může dojít i k závěru, že návrh zásad územního rozvoje bude třeba 

vypracovat znovu od začátku.  

 Až takto upravený návrh zásad územního rozvoje je předmětem veřejného 

projednání podle §39 StZ, kterého se opět účastní dotčené orgány, MMR, sousední kraje 

a rovněž tzv. dotčené obce, tedy obce v řešeném území nebo s tímto územím sousedící, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Poslední tři uvedené subjekty mohou do 

sedmi dnů od veřejného projednání uplatňovat námitky, zatímco MMR a dotčené 

orgány podávají nová stanoviska v takovém rozsahu, v jakém se upravený návrh 

odchýlil od návrhu projednávaného v prvním kole. Kdokoliv může současně 

k upravenému návrhu podávat připomínky. O námitkách vzešlých z veřejného 



67 

 

projednání musí krajský úřad rozhodnout a stejným způsobem získané připomínky 

alespoň vyhodnotit, přičemž zprávu o rozhodnutí námitek a vyhodnocení připomínek 

předkládá dotčeným orgánům a MMR k podání stanovisek. V této fázi může opět nastat 

situace, že celý návrh zásad či jejich část jsou vyhodnoceny jako nezpůsobilé pro 

schválení krajským zastupitelstvem a je proto nutné nechat vyhotovit návrh buď celých 

zásad, nebo jejich části, znovu. Pokud má být nahrazena jenom část, může být zbytek 

zásad schválen odděleně. V konečné fázi pořizování zásad územního rozvoje 

zpracovává krajský úřad odůvodnění zásad, jehož součástí jsou mimo jiné výsledky 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí a zejména stanovisko MŽP podle §10g ZPVŽP spolu s informací, jak bylo 

toto stanovisko v návrhu zohledněno. Finální verze návrhu zásad je spolu s jejich 

odůvodněním předložena zastupitelstvu kraje k hlasování, na jehož podkladě mohou být 

zásady v samostatné působnosti zastupitelstvem vydány.  

 Stejně jako politika územního rozvoje podléhají i platné zásady územního 

rozvoje pravidelným aktualizacím, jejichž frekvenci novela stavebního zákona snížila 

ze dvou na čtyři roky a sjednotila ji tak s intervalem aktualizace politiky územního 

rozvoje. Podkladem k aktualizaci je zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje, jejíž 

návrh je projednáván již pouze jednokolově, neboť se nekoná veřejné projednání. Přesto 

se do projednávání návrhu zapojí v podstatně všechny subjekty, které mohly nějakým 

způsobem ovlivnit návrh vlastních zásad územního rozvoje, a to včetně dotčených 

orgánů, příslušného orgánu ochrany přírody, který posuzuje vliv návrhu zprávy na 

území NATURA 2000 a MŽP. Jelikož se při aktualizaci zásad územního rozvoje stejně 

tak jako u aktualizace politiky územního rozvoje vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí automaticky nezpracovává, 

je to právě MŽP, které v konkrétním případě na základě zjišťovacího řízení posuzuje, 

jestli vyhodnocení vlivů na životní prostředí je či není nutné. V reakci na některé 

případy zrušení části či rovnou celých zásad územního rozvoje je novelou stanovena 

povinnost zastupitelstva kraje bezodkladně v takové situaci rozhodnout o aktualizaci 

zásad územního rozvoje, a to i bez zprávy o jejich uplatňování. Stejné řešení je nově 

zákonem předepisováno i v některých dalších situacích, například pokud je určitá část 

zásad územního rozvoje v rozporu s politikou územního rozvoje, která byla schválena 

později než tyto zásady. Pokud jsou zrušeny zásady územního rozvoje celé, je novelou 
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nově umožněno v zájmu snazší a pružnější reakce krajského úřadu navázat při 

pořizování nových zásad na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.  

4.3.2 Územní plán a vymezení zastavěného území 

Územní plány jsou nejběžnějším a nejtypičtějším projevem územně plánovací 

činnosti státní správy resp. samosprávy, který má zdaleka nejzřetelnější dopad na 

každodenní praxi, díky čemuž bývá celá územně plánovací činnost redukována v očích 

laické veřejnosti právě na územní plány. Územní plány jsou pořizovány pro území 

jednotlivých obcí, přičemž v případě Prahy lze vydávat samostatné územně plány i pro 

její vymezené části. Specifickým případem jsou územní plány pro území vojenských 

újezdů, které jsou pořizovány újezdními úřady tak, jak je to popisováno v kapitole 4.1 o 

orgánech územního plánování. Obecným cílem územního plánu je ve smyslu 

hierarchického členění nástrojů územního plánování v rámci dotčeného území, tj. území 

obce, zpřesňovat a rozvíjet cíle stanovené nadřízenými dokumenty, tedy politikou 

územního rozvoje a zásadami územního rozvoje. Vlastní obsah územního plánu tvoří 

zejména celková koncepce rozvoje území obce, která zahrnuje i ochranu jeho hodnot, 

uspořádání krajiny, plány veřejné infrastruktury a tzv. urbanistickou koncepci, jejímž 

úkolem je definovat plošné a prostorové uspořádání území obce. K rozvíjení území obce 

v souladu s vytyčenou koncepcí je v územním plánu vymezeno zastavěné území a různé 

druhy ploch a koridorů včetně podmínek pro jejich využití. Těmito plochami jsou 

zejména: 

 

• Zastavitelné plochy. 

• Plochy přestavby neboli plochy vymezené ke změně stávající zástavby a 

k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. 

• Plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

• Plochy územní rezervy podle §36 odst. 1, to znamená ve stejném smyslu, 

v jakém je pojmu územní rezervy užíváno v souvislosti se zásadami územního 

rozvoje a jak je tudíž definován v předcházející kapitole 4.3.1. 

 

 Blíže upravuje požadavky na vymezování ploch v rámci územních plánů část 

druhá vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Uvedená 
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vyhláška rozlišuje různé druhy ploch jednak podle jejich významu a druhak – a to 

především – podle jejich stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. S ohledem na 

způsob využití následně vyhláška stanovuje 19 druhů tzv. „ploch s rozdílným způsobem 

využití“ a stanoví vlastnosti jednotlivých těchto ploch a podmínky pro jejich vymezení. 

Mezi rozlišované druhy ploch patří zejména plochy k bydlení či rekreaci, plochy 

občanského vybavení, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy výrobní 

zemědělské, vodní i lesní, jakož i plochy přírodní, které slouží k zajištění podmínek pro 

ochranu přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny.  

 Tak jako v případě ostatních dokumentů územně plánovací dokumentace a 

politiky územního rozvoje jsou i u územních plánů obsahové náležitosti dané stavebním 

zákonem rozvíjeny ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. Konkrétní úprava obsahových 

náležitostí je obzvláště blízká úpravě zásad územního rozvoje, neboť stejně tak jako 

v případě zásad stanoví vyhláška i u územního plánu dělení dokumentu na textovou a 

grafickou část, vypočítává náležitosti tzv. záznamu o účinnosti, který se přikládá 

k novému územnímu plánu i k jeho změně, a vyjmenovává součásti zprávy o 

uplatňování územního plánu. Jaké jsou konkrétní obsahové prvky textové i grafické 

části je stejně jako v případě zásad územního rozvoje věcí přílohy k vyhlášce108, která 

rovněž zachovává dělení grafické a textové části s ohledem na skutečnost, zda jsou tyto 

součástí vlastního návrhu územního plánu, anebo jeho odůvodnění.  Další podobností 

v obsahu územního plánu a zásad územního rozvoje je možnost podmínit v územním 

plánu rozhodování o změnách ve vymezených plochách a koridorech zpracováním 

územní studie nebo regulačního plánu, přičemž v takovém případě musí územní plán 

současně obsahovat pokyny pro pořízení těchto dokumentů. Oproti zásadám však může 

pořizovatel územního plánu podmínit rozhodování o změnách ve vymezených plochách 

a koridorech i tzv. dohodou o parcelaci. Tato možnost pořizovatele územního plánu je 

nově zavedena novelou stavebního zákona, když předtím se dohoda o parcelaci 

objevovala pouze v souvislosti s pořizováním regulačního plánu na žádost, kde dále 

zůstává. Dohodou o parcelaci je přitom označována smlouva mezi navrhovatelem 

určitého stavebního záměru a „vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny 

navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas 
                                                 
108 7. příloha vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci 
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s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací“109. Podrobně jsou 

obsahové náležitosti dohody o parcelaci upraveny ve 12. příloze vyhlášky č. 500/2006 

Sb. 

 K pořízení územního plánu může obec přistoupit jak sama z vlastní iniciativy, 

tak na základě návrhu odlišného subjektu. Subjekty oprávněnými k podání návrhu na 

pořízení územního plánu jsou podle stavebního zákona následující: orgán veřejné 

správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná 

práva k pozemku nebo stavbě na území obce a oprávněný investor. Návrh se podává u 

obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a kromě ostatních náležitostí je jeho 

součástí zejména popis navrhované změny využití ploch návrhem dotčených včetně 

popisu stávajícího využití těchto ploch. O tom, zda obec formálně bezvadnému návrhu 

vyhoví a územní plán skutečně pořídí, rozhoduje na základě stanoviska obecního úřadu 

zastupitelstvo obce.  

 Jakmile zastupitelstvo obce rozhodne o pořízení územního plánu, ať už 

z vlastního podnětu či na návrh, zpracuje úřad územního plánování nebo obecním 

úřadem najatá fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně 

plánovací činnosti110 návrh zadání územního plánu, na kterém se podílí určený člen 

zastupitelstva. Stavební zákon obecně stanoví jako obsah návrhu zadání územního plánu 

stanovení hlavních cílů a požadavků na zpracování návrhu územního plánu, přičemž 

detailní obsahové náležitosti jsou opět předmětem vyhlášky č. 500/2006 Sb., v tomto 

případě přílohy č. 6. Požadavky kladenými na plánovaný návrh územního plánu jsou dle 

vyhlášky zejména požadavky na základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jejích 

hodnot, požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv, požadavky na 

prověření vymezení veřejně prospěšných staveb a mimo jiné i požadavky na 

vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 Hotový návrh zadání územního plánu je předložen řadě subjektů, mezi nimi 

krajskému úřadu vydávajícímu stanovisko, zda má být spolu s vlastním návrhem 

územního plánu zpracováváno posouzení jeho vlivů na životní prostředí podle ZPVŽP a 

dotčený orgán ochrany přírody, který se ve svém stanovisku vyslovuje k vlivům 

územního plánu na území NATURA 2000, na základě čehož může být rovněž 
                                                 
109 §43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
110 Srov. §24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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posouzení vlivů na životní prostředí zpracováváno. Dále mají možnost se ve třicetidenní 

lhůtě vyslovit prostřednictvím vyjádření i ostatní dotčené orgány, sousední obce mohou 

uplatnit podněty a veřejnost může podávat připomínky. Krajský úřad mimo výše 

zmíněné stanovisko může ve svém vyjádření formulovat i jiné požadavky na obsah 

územního plánu. Podněty od všech subjektů jsou následně projednány a pořizovatel na 

základě tohoto projednání ve spolupráci s pověřeným zastupitelem zadání návrhu 

územního plánu upraví a předloží k hlasování zastupitelstvu. 

 Pakliže je návrh zadání zastupitelstvem schválen, je pořízen samotný návrh 

územního plánu, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud je 

zpracováváno. Návrh územního plánu je opět projednáván s širokou škálou subjektů, 

které se k němu mohou různými způsoby vyjadřovat a snažit se ho ovlivnit – dotčené 

orgány uplatňují stanoviska, veřejnost a sousední obce připomínky a v případech, kdy je 

na základě vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zjištěn 

významný negativní vliv na území sousedního státu, mohou probíhat za zákonem 

stanovených podmínek i konzultace s dotčeným státem či státy. Tyto konzultace, 

připomínky a stanoviska jsou v případě zpracovávání vyhodnocení vlivů územního 

plánu na udržitelný rozvoj území pokladem pro stanovisko podle §10g ZPVŽP, které 

vydává krajský úřad.  

 Krajský úřad vždy uplatňuje k návrhu územního plánu stanovisko, ve kterém je 

návrh posuzován z hlediska jeho kompatibility s nadřazenými dokumenty územního 

plánování a ostatní územně plánovací činností státu. Krajský úřad může v popisovaném 

stanovisku rovněž vyloučit z územního plánu dílčí ustanovení týkající se záležitostí 

nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, což je postup 

totožný s řešením stejné situace v případě zásad územního rozvoje, ze kterých může 

vyloučit ustanovení týkající se záležitostí celostátního významu MMR. Veškeré 

podněty přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu územního plánu pořizovatel opět 

ve spolupráci s pověřeným členem zastupitelstva vyhodnotí a zapracuje je do 

upraveného návrhu územního plánu, anebo se na základě nepřekonatelných sporů či 

zamítavých stanovisek dotčených orgánů rozhodne pro vypracování návrhu zcela 

nového. Východiskem pro úpravu návrhu by mělo být s ohledem na cíle územního 

plánování zejména vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  



72 

 

 V další fází pořizování územního plánu se koná jeho veřejné projednání, kterého 

se opět účastní dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Krajský úřad a dotčené 

orgány vydávají svá stanoviska v této etapě již jen k těm částem územního plánu, které 

byly změněny nebo nově upraveny na základě proběhnuvšího projednávání návrhu 

územního plánu. Veřejnost a sousední obce mohou uplatnit připomínky, na což je jim 

dána lhůta 7 dnů od veřejného projednání. Z hlediska reálného vlivu na tvorbu 

územního plánu je nicméně podstatně významnější, že ve stejné lhůtě mohou vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti 

podávat námitky. Po skončení veřejného projednání a vypršení příslušných lhůt pro 

podávání jednotlivých druhů podnětů pořizovatel ve spolupráci s pověřeným 

zastupitelem obdržené podněty opět projedná a zhodnotí a zejména zpracuje návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou předmětem 

stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu. Takto upravený návrh územního plánu 

lze považovat za finální a je proto pořizovatelem posuzován z hlediska toho, jak obstojí 

v kontextu ostatních nástrojů územního plánování a jejich cíly, jakož i jeho soulad 

s požadavky zvláštních právních předpisů včetně složkových zákonů ochrany přírody. 

Konečná verze návrhu územního plánu je následně doplněna jeho odůvodněním, ve 

kterém tak jako v odůvodnění zásad územního rozvoje hraje zásadní roli vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pokud 

je v případě územního plánu zpracováváno) a na základě něj zaujaté stanovisko 

krajského úřadu podle §10g ZPVŽP.  

 Odůvodněný návrh územního plánu je předložen zastupitelstvu obce, které jej 

může vrátit pořizovateli k úpravě a novému projednání, zamítnout, anebo schválit a 

vydat. Vydaný územní plán musí být nejméně jednou za 4 roky podrobován hodnocení 

ve zprávě o uplatňování územního plánu, která je projednávána stejným postupem jako 

návrh zadání územního plánu a která může obsahovat i navrhované změny územního 

plánu, o kterých se ovšem vede stejné řízení, jako při projednávání samotného návrhu 

územního plánu. Podobným způsobem lze přijímat změny i samostatně, přičemž 

v takovém případě se stejně jako samotný územní plán mohou pořizovat na návrh 

subjektů odlišných od dotčené obce. Změny územního plánu mohou být také vynuceny 

vnějšími okolnostmi, za kterých je jejich provedení a implementace do územního plánu 

nezbytná. Takové situace jsou v zásadě tři: buď dojde-li ke změně nebo ke zrušení 
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rozhodnutí o námitkách, nebo ocitne-li se územní plán ve své části v rozporu s následně 

vydanou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje, anebo dojde-li 

ke zrušení části územního plánu soudem. V těchto případech není požadována zpráva o 

uplatňování územního plánu, a pokud jde o pouhé uvedení územního plánu do shody 

s nadřazenými nástroji územního plánování, pak ani vyhodnocení vlivů změny 

územního plánu na udržitelný rozvoj území. Stejně tak jako v případě zásad územního 

rozvoje je v případě zrušení celého územního plánu soudem v zájmu urychlení pořízení 

nové úpravy umožněno pořizovateli navázat na poslední úkon, který nebyl zrušením 

zpochybněn. 

 Specifickým institutem, který je v systematice stavebního zákona řazen vedle 

úpravy územního plánu, avšak s územním plánem jako takovým ho v žádném případě 

nelze ztotožňovat, je tzv. vymezení zastavěného území. Spojovacím článkem mezi tímto 

institutem a územním plán je samotný pojem zastavěného území, jehož vymezení je 

jedním ze základních cílů územně plánovací činnosti vůbec111, neboť je předpokladem 

pro ochranu území nezastavěných, především ve smyslu bránění jejich zmenšování. 

Primárním způsobem, jak zastavěné území vymezit, je právě pomocí územních plánů, 

přičemž stavební zákon dává v §58 jasný popis, jak toto vymezení v územním plánu 

provést a jaké území do něj zahrnout. Ochranu nezastavěného území, pro kterou je 

nutné nejprve vymezit zastavěné území, je ovšem nutné zabezpečit i tehdy, pokud obec 

územní plán nemá. V takovém případě může obec využít zmiňovaný institut vymezení 

zastavěného území, na který je možné nazírat jako na dokument územně plánovací 

dokumentace sui generis, neboť je vydáván jako samostatné opatření obecné povahy. 

Vymezení zastavěného území může pořídit sama obec bez územního plánu, pokud si 

zajistí osobu kvalifikovanou pro výkon územně plánovací činnosti podle §24 StZ, anebo 

se na takovou obec obrátit a nechat si pořídit vymezení zastavěného území na základě 

veřejnoprávní smlouvy podle §6 odst. 2 StZ, případně požádat úřad územního plánování 

obce s rozšířenou působností. Takto pořizované vymezení zastavěného území v sobě 

zahrnuje stejné části území, jaké jsou jako zastavěné území standardně označovány 

v územním plánu podle §58 StZ. 

                                                 
111 odst. 4 až 6 §18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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 V průběhu pořizování vymezení zastavěného území se nekoná veřejné 

projednání, nýbrž proběhne tzv. místní šetření za účasti dotčené obce a zákonem 

vyjmenovaných dotčených orgánů státní správy, které do 30 dnů od šetření podávají svá 

stanoviska. Veřejnost není oprávněna podávat připomínky ani námitky, jedinými 

subjekty oprávněnými k podávání námitek jsou vlastníci pozemků zahrnutých do 

zastavěného území a vlastníci pozemků sousedních. Na základě stanovisek a námitek 

pořizovatel návrh zastavěného území upraví, opatří ho odůvodněním a předloží radě 

obce, případně zastupitelstvu v těch obcích, kde se rada nevolí. Rada může návrh 

zastavěného území vrátit pořizovateli k přepracování nebo ho schválit a vydat. 

Vymezení zastavěného území automaticky pozbývá platnosti po vydání územního 

plánu, neboť jeho součástí je ze zákona i toto vymezení. 

4.3.3 Regulační plán 

 Regulační plán je svou povahou specifickou součástí územně plánovací 

dokumentace, kterou je možno vnímat jak v rovině koncepční, tak zejména v rovině 

realizační. Důvodem pro tuto dvojjedinou povahu je skutečnost, že regulační plán je 

zpravidla pořizován jako náhrada územního rozhodnutí v řešeném území. Tím, že 

vydáváním regulačního plánu přebírají zastupitelstva obcí a krajů částečně působnost 

stavebních úřadů na poli územního rozhodnutí a že je regulační plán vydáván jako 

opatření obecné povahy má význačné konsekvence z hlediska právního postavení 

dotčených subjektů, což je detailně popsáno v úvodu do čtvrté kapitoly. Novelou 

stavebního zákona je ovšem tento aspekt regulačního plánu částečně rozvolněn, neboť 

regulační plán již nenahrazuje územní rozhodnutí obligatorně, nýbrž pouze fakultativně. 

Další unikátní vlastností regulačního plánu je fakt, že může být pořizován a vydáván na 

obou úrovních územní samosprávy, tedy obcemi i kraji.  

Obsah regulačního plánu definuje stavební zákon takto: „regulační plán v řešené 

ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého 

životního prostředí“ s tím, že nezbytnou součástí regulačního plánu jsou vždy 

„podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání 

staveb veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšných staveb nebo veřejně 
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prospěšných opatření“ 112. Jako u ostatních dokumentů územně plánovací dokumentace 

a politiky územního rozvoje je obsah regulačního plánu dále upraven ve vyhlášce č. 

500/2006 Sb., která kromě obvyklých ustanovení o dělení obsahu regulačního plánu na 

textovou a grafickou část a o nutnosti opatřovat čerstvě vydaný nebo změněný regulační 

plán záznamem o účinnosti včetně vyznačení provedených změn, především odkazuje 

co do obsahu regulačního plánu na příslušné přílohy vyhlášky113. Tyto jednotlivé 

přílohy se dostávají ke slovu v závislosti na tom, z jakých důvodů se regulační plán 

vydává a jaká fáze jeho pořizování právě probíhá, pročež budou podrobněji probírány 

až v textu věnujícímu se pořizování regulačního plánu.  

Způsob pořizování regulačního plánu se odvíjí především na základě 

skutečnosti, zda je pořizován z podnětu, anebo na žádost. Žádost o vydání regulačního 

plánu, jejíž náležitosti upravuje desátá příloha vyhlášky č. 500/2006 Sb., může podat 

jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, pokud je v řešeném území použití regulačního 

plánu umožněno v zásadách územního rozvoje či v územním plánu a pokud příslušný 

dokument současně obsahuje zadání regulačního plánu. Neoddělitelnou součástí žádosti 

jsou její přílohy, mezi kterými jsou z hlediska ochrany životního prostředí významná 

zejména stanoviska dotčených orgánů včetně stanoviska podle §10 ZPVŽP, pokud je 

záměr podle ZPVŽP posuzován, a dále posouzení vlivů záměru na území NATURA 

2000, pokud takovýto vliv příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil. Jestliže je ze 

stanoviska krajského úřadu zřejmé, že navrhovaný regulační plán bude mít významný 

negativní vliv na území NATURA 2000, uloží příslušný orgán ochrany přírody žadateli 

provedení kompenzačních opatření podle §45i odst. 9 až 11 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Mezi přílohami žádosti o pořízení regulačního plánu je samozřejmě i vlastní 

návrh regulačního plánu zohledňující stanoviska dotčených orgánů a vyhodnocení 

souladu tohoto návrhu se zadáním. 

Naproti tomu o pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout 

zastupitelstvo kraje či obce buď na základě podnětu jiného subjektu obdobně, jako 

může subjekt odlišný od zastupitelstva obce dávat podnět k pořízení územního plánu, 

anebo ze svého vlastního podnětu. V obou případech přitom platí, že regulační plán lze 

                                                 
112 §61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
113 Přílohy číslo 8 až 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci 
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pořídit jen v území k tomu vymezeném zásadami územního rozvoje či územním 

plánem, avšak zadání regulačního plánu součástí těchto dokumentů na rozdíl od 

regulačního plánu pořizovaného na žádost být nemusí. Výjimkou je možnost pořídit 

regulační plán i v případě obce, která územní plán nemá, pokud se jím nemění charakter 

zastavěného ani nezastavěného území. Specifickým a ojedinělým případem je rovněž 

pořízení regulačního plánu újezdním úřadem pro vymezenou část území vojenského 

újezdu. Podnět ve všech případech musí mít podobu stanovenou 8. přílohou vyhlášky č. 

500/2006 Sb., která stejně tak jako příslušná ustanovení stavebního zákona stanoví 

kromě obecných náležitostí povinnost předložit návrh zadání regulačního plánu, pokud 

nebylo toto zadání zahrnuto v nadřazené územně plánovací dokumentaci.  

Jestliže zastupitelstvo obce či kraje na základě vlastního či cizího podnětu 

skutečně rozhodne o pořízení regulačního plánu, nechá zpracovat jeho zadání v souladu 

s 9. přílohou vyhlášky č. 500/2006 Sb. včetně oznámení o záměru podle §6 ZPVŽP 

(pokud není zadání regulačního plánu i se závěrem zjišťovacího řízení součástí územně 

plánovací dokumentace). Následuje tzv. zjišťovací řízení114, při němž pořizovatel 

seznámí s oběma zmiňovanými dokumenty veřejnost, dotčené orgány včetně orgánu 

ochrany přírody a úřad příslušný k vydání závěru zjišťovacího řízení, kterým je podle 

ZPVŽP buď krajský úřad, nebo MŽP. Všechny výstupy ze zjišťovacího řízení včetně 

jeho závěru jsou pořizovatelem do návrhu zadání regulačního plánu zapracovány a tento 

je opět předložen zastupitelstvu dotyčné obce nebo kraje ke schválení.  

Je-li návrh zadání schválen, zpracuje pořizovatel samotný návrh regulačního 

plánu a spolu s ním i dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle §8 ZPVŽP, 

pokud se jedná o záměr podléhající posouzení podle ZPVŽP, a provede posouzení vlivu 

záměru na území NATURA 2000, pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku 

k návrhu zadání regulačního plánu takovýto vliv nevyloučil. Následuje tzv. společné 

jednání, kterého se účastní stejné subjekty jako zjišťovacího řízení a na jehož základě 

jsou opět podávány stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, jakož i vznášeny 

připomínky veřejnosti. Uvedené podněty jsou podkladem pro vydání stanoviska 

k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí krajským úřadem, na 

který má tento úřad maximálně 30 dnů od chvíle, kdy podněty obdrží, jinak lze vydat 

                                                 
114 Podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
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regulační plán i bez tohoto stanoviska. Krajský úřad přitom může v případě potřeby ve 

svém stanovisku nařídit kompenzační opatření na územích NATURA 2000 ve stejném 

rozsahu, v jakém mohou být součástí stanoviska vydávaného k regulačnímu plánu 

pořizovanému na žádost. Veškeré podněty jsou pořizovatelem následně využity 

k úpravě návrhu regulačního plánu. 

Hlavním rozdílem mezi regulačním plánem vydávaným na žádost a regulačním 

plánem vydávaným z podnětu tedy je, že v případě regulačního plánu vydávaného na 

žádost je věcí žadatele, aby sám provedl zjišťovací řízení a další jednání, na jejichž 

základě získá stanoviska dotčených orgánů včetně stanoviska k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí. Tyto podněty do návrhu regulačního plánu 

žadatel sám zapracuje a upravený návrh předloží pořizovateli. Naopak v případě 

regulačního plánu pořizovaného z podnětu provádí zjišťovací řízení, společné jednání a 

další projednávání vždy pořizovatel, byť se může jednat o podnět, který nepochází od 

orgánů obce ani kraje. Výčet rozdílů mezi regulačním plánem pořizovaným na žádost a 

z podnětu je nicméně širší a patří mezi ně například odlišně stanovené lhůty pro jejich 

vydání, pokud jsou jimi podmíněny změny ve vymezeném území na základě zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu, dále v některých ohledech rozdílná doba 

platnosti už jednou vydaných regulačních plánů obou druhů nebo možnost převést práva 

a povinnosti z regulačního plánu veřejnoprávní smlouvou, která je omezena jen na 

regulační plány pořízené na žádost. 

Další fáze pořizování regulačního plánu, veřejné projednání, včetně ostatních 

navazujících kroků až do vydání regulačního plánu, již je však vždy plně v rukou 

pořizovatele respektive zastupitelstva a je v zásadě pro oba typy regulačního plánu 

shodná. Na základě veřejného projednání může každý podávat připomínky, dotčené 

orgány mohou uplatnit stanoviska k těm částem návrhu regulačního plánu, které se od 

posledního projednání změnily, a osoby, které jsou v územním řízení označování jako 

účastníci, mohou podávat námitky. Tyto podněty pořizovatel ve spolupráci s pověřeným 

zastupitelem vyhodnotí a zpracuje stejně jako v případě přezkumu návrhu územního 

plánu po jeho veřejném projednání návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek, ke kterým opět dotčené orgány uplatňují svá stanoviska. I další průběh 

pořizování regulačního plánu je takřka totožný s pořizováním územního plánu – 

pořizovatel posuzuje soulad návrhu regulačního plánu s nadřazenými nástroji územního 
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plánování a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů včetně 

složkových zákonů na ochranu životního prostředí. Návrh regulačního plánu je rovněž 

stejně tak jako v případě ostatních dokumentů územně plánovací dokumentace opatřen 

odůvodněním, jež sleduje mimo jiné způsob a hloubku zohlednění stanoviska 

k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí v tomto návrhu.  

Úpravu územního plánu kopíruje úprava regulačního plánu i v otázce jeho 

vydání, když zastupitelstvu – v tomto případě obce či kraje – umožňuje předkládaný 

návrh vrátit pořizovateli k přepracování, zamítnout, anebo schválit a vydat. Na rozdíl od 

ostatních koncepčních dokumentů územního plánování regulační plán vzhledem 

k omezení doby jeho platnosti nepodléhá aktualizacím ani zprávám o jeho uplatňování. 

Výjimečnou vlastností územního plánu představuje i skutečnost že ho může příslušné 

zastupitelstvo nejen změnit ale i zrušit. V případě regulačního plánu vydaného 

z podnětu je takový postup čistě věci rozhodnutí zastupitelstva, zatímco v případě 

regulačního plánu vydaného na žádost lze takový regulační plán změnit nebo zrušit jen 

na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj vyplývající. Vnějšími okolnostmi 

vynucené změny regulačního plánu jsou blízké nutným změnám v územních plánech – 

dochází k nim tehdy, když dojde ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, nebo 

když se dostane vydaný regulační plán do rozporu s následně vydanými nadřízenými 

dokumenty územního plánování, anebo když je část regulačního plánu zrušena soudem. 

V posledním jmenovaném případě má ovšem zastupitelstvo možnost rozhodnout i o 

zrušení celého regulačního plánu; naopak v případě, kdy je celý regulační plán zrušen 

soudem, má zastupitelstvo právo rozhodnout se, že nový nebude pořizován. V opačném 

případě se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn. 

4.4 Územní rozhodnutí 

 Územní rozhodnutí, jak bylo naznačeno v úvodu k páté kapitole, představuje 

nejtypičtějšího zástupce realizačních nástrojů územního plánování, které vytvářejí 

jakýsi most mezi dokumenty stanovujícími koncepční využití vymezené části území a 

vlastní realizací plánovaných záměrů, především staveb a ostatních záměrů podle části 

čtvrté stavebního zákona, stavebního řádu. Role územního rozhodnutí je nezastupitelná, 

neboť bez něj nelze realizovat záměry obsažené v politice územního rozvoje ani 
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v územně plánovací dokumentaci, ledaže je územní rozhodnutí nahrazeno regulačním 

plánem – v takovém případě se již územní rozhodnutí nevydává.  Územní rozhodnutí se 

též nevydává v případě určitých zákonem výslovně stanovených záměrů, což je opatření 

sledující cíl snížení administrativní zátěže a zjednodušení postupu při stavbě, které se 

logicky týká zásadně záměrů menšího rozsahu, jež nejsou s to významně ovlivnit své 

okolí včetně životního prostředí. Klíčovým rozdílem oproti územně plánovací 

dokumentaci je z právního i faktického hlediska odlišný postup vedoucí k vydání 

územního rozhodnutí, jímž je tzv. územní řízení, které je správním řízením sui generis 

s řadou modifikací klasického správního řízení dle správního řádu (např. v účastnících). 

Proto i výsledný akt, tj. územní rozhodnutí, je správním rozhodnutím dle správního 

řádu, což je reflektováno v odlišném postavení dotčených osob ve srovnání s opatřením 

obecné povahy. Důsledky právní formy územního řízení a územního rozhodnutí jsou 

rovněž popisovány v úvodu do páté kapitoly. 

 Stavební zákon rozeznává celkem pět druhů územních rozhodnutí, kterými jsou 

rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a 

rozhodnutí o ochranném pásmu115. Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

je novým druhem územního rozhodnutí, které přinesla novela stavebního zákona a jež 

do značné míry nahrazuje dřívější rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na 

využití území, které se již v aktuální právní úpravě neobjevuje. Podrobně se 

jednotlivým druhům územního rozhodnutí věnuje stavební zákon v §79 až §83, přičemž 

v prvním odstavci příslušného paragrafu je vždy stručná charakteristika toho kterého 

územního rozhodnutí včetně některých obsahových náležitostí. Další ustanovení těchto 

paragrafů přesně vymezují, jaké záměry vydání územního rozhodnutí nepodléhají, 

anebo naopak pro které záměry je územní rozhodnutí nezbytné. V případě územního 

rozhodnutí o umístění stavby obsahuje zákonná úprava taxativní výčet konkrétních 

záměrů, které příslušné územní rozhodnutí nepotřebují. Podobný postup je zvolen i u 

územního rozhodnutí o změně využití území, u nějž je však nejdříve v obecných 

pojmech definováno, jaké změny využití území toto rozhodnutí vyžadují, aby teprve 

následně byly uvedeny parametry některých dílčích změn využití území menšího 

                                                 
115 §77 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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rozsahu, které rozhodnutí o změně využití území mít nemusí. U obou naposledy 

zmiňovaných druhů územního rozhodnutí hraje významnou roli posouzení vlivů na 

životní prostředí podle ZPVŽP, které – pokud je zpracováváno – znamená nutnost vydat 

územní rozhodnutí i v případě záměrů, jež jinak povinnosti získat tato územní 

rozhodnutí nepodléhají.  

V případě územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je 

naopak stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí jedním ze dvou kritérií, které 

vydání tohoto rozhodnutí podmiňují. Tím druhým je skutečnost, že uvažovaná změna 

v užívání stavby klade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je vyžadováno pro dělení nebo scelování 

pozemků vždy, ledaže je nahrazeno regulačním plánem (který ovšem může nahrazovat i 

jiné druhy územního rozhodnutí, viz výše), rozhodnutím stavebního úřadu nebo 

rozhodnutím podle zvláštních právních předpisů116. Rozhodnutí o dělení nebo scelování 

pozemků současně vždy stanoví podmínky pro toto dělení nebo scelování. Není-li 

stanovení podmínek třeba, je rozhodnutí nahrazeno pouhým sdělením stavebního úřadu 

potvrzujícím navrhovaný záměr. Specifickou povahou se vyznačuje územní rozhodnutí 

o ochranném pásmu, neboť obvykle doprovází jiné územní rozhodnutí a představuje ve 

své podstatě reakci na důsledky tímto rozhodnutím vyvolané. Vznik ochranných pásem 

je však převážně upraven zvláštními právními předpisy117, přičemž v těchto případech 

se územní rozhodnutí o ochranném pásmu nevydává.   

 Jak bylo řečeno výše, vydání územního rozhodnutí předchází územní řízení 

jakožto zvláštní druh správního řízení vedené stavebním úřadem, pro které stavební 

zákon vymezuje zvláštní okruh účastníků. Těmito účastníky podle §85 StZ jsou: 

 

• Žadatel. 

• Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 

                                                 
116 Podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů 
117 Např. zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích 
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• Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě. 

• Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 

přímo dotčeno. 

• Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.  

 

Už ze samotného výčtu účastníků vyplývá, že územní řízení je zahajováno na 

žádost, kterou podává žadatel, přičemž tato osoba nemusí být totožná s vlastníkem 

pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – v takovém 

případě však musí žadatel předložit souhlas tohoto vlastníka s navrhovaným záměrem. 

Společné obsahové náležitosti žádostí o vydání všech druhů územního rozhodnutí jsou 

upraveny přímo ve stavebním zákoně, nicméně klíčová je především úprava obsažená 

ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, a částečně i ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. Obě tyto vyhlášky přitom prošly v průběhu tvorby této práce zásadním 

přepracováním v reakci na velkou novelu stavebního zákona, které bylo předmětem 

novelizujících vyhlášek č. 62 a 63 z roku 2013, jež nabyly účinnosti teprve 29. března 

2013. Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve své druhé hlavě stanoví obsahové náležitosti žádosti 

o vydání územního rozhodnutí pro každé jednotlivé územní rozhodnutí zvlášť, a to 

s odkazem na přílohy vyhlášky tvořené formuláři jednotlivých žádostí. Tyto formuláře 

mají vždy dvě části – A a B, když v první části se vyplňují údaje typu identifikace 

záměru, žadatele, pozemků apod., zatímco druhou část tvoří seznam příloh. Součástí 

těchto příloh je v případě územních rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití 

území a o změně vlivu užívání stavby na území i dokumentace podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., jejíž součástí jsou i závazná stanoviska dotčených orgánů. Přílohou 

žádosti v případě těchto územních rozhodnutí může být i dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení a bylo-li vydáno, 

pak i stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

V případě územních rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném 

pásmu se nepřikládá dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., avšak závazná 
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stanoviska dotčených orgánů na zákonem stanovených úsecích včetně ochrany 

životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, jakož i ochrany dalších složek životního 

prostředí, jsou přikládána samostatně. Dokumenty týkající se posuzovaní vlivů 

navrhovaného záměru na životní prostředí se nepřikládají, neboť posuzování podle 

ZPVŽP v případě těchto územních rozhodnutí neprobíhá. Formuláře všech žádostí o 

vydání jednotlivých územních rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí o ochranném pásmu 

obsahují i část třetí, C, která upravuje seznam příloh vyžadovaných v případě 

zjednodušeného územního řízení, o kterém bude pojednáno níže. 

Na základě obdržené žádosti se všemi požadovanými náležitostmi stavební úřad 

zahájí územní řízení, o čemž v příslušném oznámení spraví účastníky územního řízení a 

dotčené orgány. Současně stavební úřad nařídí ve věci navrženého záměru ústní jednání, 

ledaže od ústního jednání ustoupí na základě toho, že jsou mu dobře známy poměry 

v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ústní jednání 

však může být i veřejné, a to tehdy, pokud je projednáván záměr posuzovaný ve 

zjišťovacím řízení, nebo pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů záměru na 

životní prostředí, anebo v případě záměrů umísťovaných v území, ve kterém nebyl 

vydán územní plán. V případech, kdy je nařizováno veřejné ústní jednání, musí mít 

veřejnost možnost se předem s navrhovaným záměrem seznámit, což se děje dvojím 

způsobem. Za prvé musí stavební úřad komukoliv umožnit nahlédnout do podkladů pro 

vydání územního rozhodnutí a za druhé musí žadatel na místě určeném v oznámení 

stavebního úřadu vyvěsit informace o chystaném projektu včetně jeho grafického 

vyjádření. Nejpozději při veřejném ústním jednání – tedy nikoliv do 7 dnů od jednání, 

jako v případě veřejného projednání územně plánovací dokumentace – musí dotčené 

orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení námitky a veřejnost připomínky. 

V případě neveřejného ústního jednání je postup shodný, pouze s tím samozřejmým 

rozdílem, že veřejnost připomínky nepodává. Možnost dotčených orgánu podat závazná 

stanoviska a účastníků řízení uplatnit námitky však musí být zajištěna i v případech, kdy 

se nenařizuje ani ústní jednání, viz důvody výše. Za takové situace musí stavební úřad 

současně s oznámením o zahájení územního řízení dotyčným subjektům stanovit 

minimálně patnáctidenní lhůtu, ve které mohou svá závazná stanoviska respektive 

námitky vznášet.  
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Následuje posuzování záměru žadatele stavebním úřadem podle obdobných 

kritérií, na základě kterých jsou pořizovatelem posuzovány návrhy dokumentů územně 

plánovací dokumentace. Jedná se tudíž o soulad s nadřazenými nástroji územního 

plánování, s obecnými cíly územního plánování a také s požadavky zvláštních zákonů 

včetně složkových zákonů ochrany životního prostředí. Pokud uvedené nároky záměr 

žadatele nesplňuje, případně pokud by byly realizací záměru ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o územní 

rozhodnutí zamítne. V opačném případě je vydáno územní rozhodnutí, a to včetně 

podmínek pro další přípravu a realizaci záměru, podmínek pro využití a ochranu území 

a zejména s odůvodněním vyhodnocujícím připomínky veřejnosti. Ostatní obsahové 

náležitosti územního rozhodnutí stanoví paragrafy 9 až 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., a 

to pro každý jednotlivý druh územního rozhodnutí zvlášť. Nově jsou ve stavebním 

zákoně uvedeny lhůty pro rozhodnutí stavebního úřadu. V jednoduchých věcech má 

stavební úřad rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne 

zahájení územního řízení. Ve zvlášť složitých případech má stavební úřad rozhodnout 

nejdéle do 90 dnů. Pokud však stavební úřad tyto lhůty nedodrží (stejně jako ostatní 

úřady v ČR), nic to pro stavebníka neznamená118. Pouze v případě stížnosti stavebníka 

nadřízený orgán konstatuje „porušení úředního postupu“. 

Tak jako regulační plán nahrazující územní rozhodnutí, má i samotné územní 

rozhodnutí omezenou dobu platnosti, jejíž stanovení je jeho nedílnou součástí. Doba 

platnosti územního rozhodnutí činí dva roky, maximálně však pět let, přičemž ji lze na 

základě odůvodněné žádosti opakovaně prodlužovat. Při řízení o prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí se postupuje shodně jako při řízení o vydání rozhodnutí, avšak 

nenařizuje se veřejné ani neveřejné ústní jednání, nýbrž je dán v patnáctidenní lhůtě 

prostor pro podávání námitek, závazných stanovisek a připomínek stejně, jako v případě 

územního řízení bez ústního jednání. Územní rozhodnutí lze též měnit, a to jak na 

žádost oprávněného, tak na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost, jakož i z moci 

úřední, pokud je vedeno řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 

prospěšného opatření. V naposledy popisovaném případě je možné územní rozhodnutí 

z moci úřední i zrušit, což je možné rovněž na žádost toho, komu z něj vyplývají 

                                                 
118 http://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/9449-co-prinese-novela-stavebniho-zakona-do-praxe  
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povinnosti – oprávněný o zrušení územního rozhodnutí žádat nemůže. Ať už je územní 

rozhodnutí měněno nebo rušeno, postupuje se podle ustanovení o územním řízení, 

v případě změn územního rozhodnutí však jen v rozsahu těchto změn.  

Stavební zákon uvádí i některé speciální způsoby územního řízení, kterými jsou 

společné územní a stavební řízení a zjednodušené územní řízení. Společné územní a 

stavební řízení je zcela novým druhem řízení, které přinesla novela stavebního zákona, 

a to opět ve jménu zjednodušení a urychlení procesu realizace záměrů. Postup v tomto 

řízení je v zásadě shodný s postupem v běžném územním řízení, pouze s tím rozdílem, 

že žadatel musí k specifické žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení podle šesté přílohy vyhlášky č. 503/2006 Sb. připojit společnou 

dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení podle čtvrté přílohy vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Vlastní obsah společného rozhodnutí stanoví §13a vyhlášky č. 503/2006 

Sb., který jako dvě základní součásti výrokové části rozhodnutí definuje výrok o 

umístění stavby a výrok o povolení stavby, přičemž výrok o povolení stavby je 

vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.  

Zjednodušené územní řízení bylo součástí stavebního zákona i před novelou, ta 

ho však upravila zcela nově. Základním předpokladem pro konání zjednodušeného 

územní řízení, které může být vedeno u každého územního rozhodnutí s výjimkou 

rozhodnutí o ochranném pásmu, je podání patřičné žádosti. Obsahové náležitosti žádosti 

o vedení zjednodušeného územního řízení upravuje opět vyhláška č. 503/2006 Sb., která 

v této souvislosti odkazuje na standardní formuláře pro podávání žádostí o jednotlivé 

územní rozhodnutí s tím, že seznam příloh se řídí částí C těchto formulářů. Mezi 

přílohami podle části C pak nechybí i dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

která v sobě zahrnuje závazná stanoviska dotčených orgánů. Podmínkou pro vydání 

územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení současně je, že navrhovaný záměr 

nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a že má být realizován v zastavěném 

území nebo zastavitelné ploše.  

Pokud žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení některou 

z výše uvedených podmínek nesplňuje, postupuje stavební úřad podle ustanovení o 

standardním územním řízení. V opačném případě stavební úřad rovnou bez jakéhokoliv 

jednání přistoupí k posouzení záměru žadatele podle stejných kritérií jako při běžném 

územním řízení a je-li žádost s těmito kritérii v souladu, vyhotoví návrh výroku 
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rozhodnutí. Tento návrh je následně zveřejněn vyvěšením na úřední desce a žadatel 

musí stejně jako v případě územního řízení s veřejným ústním jednáním zajistit, aby 

byly informace o navrhovaném záměru včetně jeho grafického vyjádření119 zveřejněny 

na místě určeném stavebním úřadem. Následuje patnáctidenní lhůta, ve které mohou 

účastníci územního řízení podávat v omezené míře námitky a dotčené orgány mohou 

podávat výhrady, pokud navrhovaný výrok rozhodnutí nezahrnuje podmínky jimi 

vyžádané v závazných stanoviscích, anebo je-li navrhovaný záměr v rozporu s jejich 

rozhodnutím. Jsou-li nějaké námitky či výhrady podány, stavební úřad dále postupuje, 

jakoby vedl klasické územní řízení, jinak – není-li námitek ani výhrad – nabývá 

rozhodnutí po vypršení patnáctidenní lhůty bez dalšího právní moci.  

Stejný cíl jako ustanovení o zjednodušeném územním řízení včetně některých 

podobných rysů nese i možnost nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně 

využití území a o změně vlivu užívání stavby na území veřejnoprávní smlouvou podle 

§78a StZ. Tato možnost v případě stejných druhů územního rozhodnutí120 existovala ve 

stavebním zákoně i před jeho velkou novelizací, avšak konkrétní úprava postupu 

uzavírání veřejnoprávní smlouvy a příslušných podmínek byla svěřena správnímu řádu. 

Současný správní řad z roku 2004 přinesl poprvé komplexní úpravu veřejnoprávních 

smluv, a to ve své páté části, v níž rozlišil různé druhy těchto smluv, způsob jejich 

uzavírání, přezkumu či změn, jakož i upravil závazky z veřejnoprávních smluv 

vyplývající. Pro účely stavebního zákona se nicméně ukázal pouhý odkaz na správní řád 

jako příliš neurčitý a vyvolával v některých situacích právní nejistotu, což vedlo k tomu, 

že žadatelé o územní rozhodnutí využívali veřejnoprávních smluv jen zřídka a převážně 

se uchylovali ke standardnímu územnímu řízení121. Novela stavebního zákona proto 

problematiku veřejnoprávní smlouvy v územním řízení podrobně upravila v novém 

samostatném paragrafu. Správní řád nicméně zůstává coby pramen obecné úpravy 

veřejnoprávních smluv, především co se týče samotného vymezení pojmu veřejnoprávní 

                                                 
119 Blíže viz §14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření 
120 Se dříve zmiňovaným rozdílem v podobě neexistence územního rozhodnutí o změně vlivu užívání 

stavby na území, místo nějž stavební zákon upravoval územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu 

stavby na využití území 
121 http://magazin.e15.cz/bydleni/legislativa/stavebni-zakon-novela-ci-rekodifikace-979871  
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smlouvy, která je charakterizována správním řádem jako „dvoustranný nebo vícestranný 

právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného 

práva“ 122. 

Územní rozhodnutí lze nahradit veřejnoprávní smlouvou jen v případě záměrů, 

pro které nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí. Podnět k uzavření veřejnoprávní smlouvy dává sám žadatel, který s tímto 

cílem může stavebnímu úřadu předložit návrh veřejnoprávní smlouvy, jejíž obsahové 

náležitosti upravuje jak sám stavební zákon v §78a odst. 2, tak ve své páté části 

vyhláška č. 503/2006 Sb. Hlavní součástí návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující 

územní rozhodnutí je návrh výroku územního rozhodnutí, který se opírá zejména o 

podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů. Tato stanoviska jsou 

součástí přikládané dokumentace, jež je zpracovávána ve stejném rozsahu jako 

dokumentace přikládaná k žádostem o vydání územního rozhodnutí v běžném územním 

řízení, takže i její náležitosti jsou upraveny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zároveň musí 

žadatel doložit, že jím podávaný návrh odpovídá územně plánovací dokumentaci, cílům 

a úkolům územního plánování či požadavkům zvláštních právních předpisů, čili sám 

žadatel je zodpovědný za návrh posouzení svého záměru, což je jinak v územním řízení 

vždy věcí stavebního úřadu. Žadatel je rovněž povinen ve svém návrhu označit osoby, 

které by měly v územním řízení postavení účastníků. 

Stavební úřad posuzuje předložený návrh toliko z hlediska splnění podmínek pro 

uzavření veřejnoprávní smlouvy a na základě svého posouzení návrh buď přijme, anebo 

odmítne. Pakliže je návrh stavebním úřadem přijat, je na žadateli, aby si zajistil souhlas 

s návrhem veřejnoprávní smlouvy od osob, které by byly v územním řízení účastníky, a 

tyto souhlasy předložil stavebnímu úřadu. Okamžik nabytí účinnosti veřejnoprávní 

smlouvy není stavebním zákonem výslovně určen, avšak lze s přihlédnutím k obecné 

úpravě v §168 správního řádu stanovit, že veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti 

vyslovením souhlasu poslední osoby, která by byla v územním řízení účastníkem, 

přičemž vyznačení účinnosti na veřejnoprávní smlouvě je věcí stavebního úřadu. Stejně 

jako územní rozhodnutí má i veřejnoprávní smlouva omezenu dobu platnosti respektive 

účinnosti, která je stanovena na dva roky, není-li dohodnuta doba delší, nejvíce však na 

                                                 
122 §159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
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pět let. Shodné jsou s územním rozhodnutím, jakož i s regulačním plánem nahrazujícím 

územní rozhodnutí, i podmínky, za kterých účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají. 

Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze rovněž prodlužovat a na základě dohody 

stavebního úřadu a žadatele i měnit. Žadatel také může – pokud již nezačal s realizací 

záměru – podat na stavební úřad sdělení, že od záměru upouští, čímž veřejnoprávní 

smlouva pozbývá účinnosti. Možnosti právní obrany proti účinné veřejnoprávní 

smlouvě jsou ze zákona omezeny na přezkumné řízení podle §94 až 99 správního řádu. 

4.5 Územní souhlas 

Územní rozhodnutí lze na základě §78 odst. 1 StZ nahradit nejen veřejnoprávní 

smlouvou, nýbrž i územním souhlasem za podmínek uvedených v §96 StZ. Územní 

souhlas byl součástí stavebního zákona i před novelou, avšak ta ho podobně jako 

zjednodušené územní řízení pojednala zcela nově. Se zjednodušeným územním řízením 

územní souhlas nicméně pojí některé společné znaky a především snaha zákonodárce 

nabídnout stavebníkům jednodušší procesní postup před realizací vlastních záměrů. Od 

zjednodušeného územního řízení se proces vydávání územního souhlasu naopak liší tím, 

že nejde o správní řízení podle části druhé a třetí správního řádu a tím pádem ani 

územní souhlas nelze bez dalšího označit jako správní rozhodnutí (k tomu viz níže).  

Podmínky pro vydání územního souhlasu lze rozdělit obecné a zvláštní. Jako 

obecné podmínky pro vydání územního souhlasu stavební zákon stanoví, že dotčený 

záměr musí být navrhován v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a že nesmí jít 

o záměr posuzovaný podle ZPVŽP, což jsou nároky kladení i na záměry, k nimž se 

mohou žadatelé domáhat územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení. 

Dalšími podmínkami pro vydání územního souhlasu podle zákona je, aby se podstatně 

neměnily poměry v území a aby navrhovaný záměr nevyžadoval nové nároky na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jako zvláštní podmínky pro vydání 

územního souhlasu autor označuje podmínky stanovené v §96 odst. 2 StZ, které 

popisují konkrétní parametry či vlastnosti staveb a jiných záměrů, pro které je na úrovni 

územního rozhodování územní souhlas postačující formou rozhodnutí. Jedná se 

zejména o záměry podle §103 StZ, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 

stavebního úřadu. 
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 Aby mohlo být územní rozhodnutí nahrazeno územním souhlasem, musí žadatel 

podat příslušnou žádost, jejíž obsahové náležitosti stanoví příloha č. 7 k vyhlášce č. 

503/2006 Sb. V této žádosti musí žadatel mimo jiné prokázat, že na navrhovaný záměr 

se buď vůbec nevztahuje ZPVŽP ani zákon o ochraně přírody a krajiny, anebo že podle 

příslušného orgánu na základě ZPVŽP navrhovaný záměr nepodléhá zjišťovacímu 

řízení či že dle stanoviska orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny tento záměr nemůže mít významný vliv na území NATURA 2000. Současně 

musí být jednou z příloh výčet souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, 

jejichž okruh je v příloze vyhlášky přesně stanoven a jenž zahrnuje kromě orgánu 

ochrany přírody a krajiny i dotčené orgány na úseku všech složek životního prostředí. 

Dále musí žadatel doložit zejména souhlas vlastníka pozemku či stavby, na které má být 

požadovaný záměr realizován, pokud se jedná o osobu odlišnou od žadatele, jakož i 

souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich.  

 Pokud stavební úřad obdrží bezvadnou a úplnou žádost, podrobí ji obvyklému 

posuzování záměru žadatele, které obnáší zejména posouzení, zda záměr 

odpovídá vydané územně plánovací dokumentaci. Je-li s těmito požadavky požadovaný 

záměr v souladu, vydá stavební úřad do 30 dnů bez jakéhokoliv projednání či lhůty pro 

podávání námitek nebo závazných stanovisek územní souhlas, jenž nabývá účinnosti 

dnem doručení žadateli. Obsahové náležitosti územního souhlasu stanoví §15a vyhlášky 

č. 503/2006, přičemž přiměřeně se použijí ustanovení stavebního zákona o územním 

rozhodnutí. Pokud stanovené požadavky žádost o územní souhlas nesplňuje, nebo jsou-

li dotčena i práva jiných osob než těch, jejichž souhlas je obligatorní součástí žádosti o 

územní souhlas a jejich souhlas nebyl dán, považuje se žádost o územní souhlas za 

žádost o územní rozhodnutí a stavební úřad tudíž usnesením rozhodne o provedení 

standardního územního řízení. I doba platnosti územního souhlasu je omezena, a to na 2 

roky ode dne jeho vydání s tím, že tuto dobu nelze nijak prodlužovat. Stejné jako 

v případě územního rozhodnutí jsou i podmínky, za kterých územní souhlas platnosti 

nepozbývá, jakož i fakt, že územní souhlas naopak platnosti pozbude, pokud stavební 

úřad obdrží sdělení žadatele, že od záměru upustil, nebyla-li již realizace záměru 

zahájena. Ustanovení stavebního zákona o vydávání územního souhlasu i o územním 

souhlasu jako takovém se použijí i na nový institut zavedený novelou, tzv. společný 
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územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru podle §96a StZ. 

Jeho cílem je umožnit stavebníkovi, aby na základě jednoho řízení a jednoho 

dokumentu mohl provést stavební záměr uvedený v §104 odst. 1 a 2 StZ. Podmínkou 

pro vydání společného souhlasu je, aby žadatel současně s žádostí o územní souhlas 

podal i ohlášení stavebního záměru podle §105 StZ.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že vydávání územního souhlasu není územním 

řízením ani jiným typem správního řízení, je otázkou, jak právně kvalifikovat územní 

souhlas, což má dalekosáhlé následky zejména pro zákonné možnosti obrany. Odborná 

literatura po přijetí současného stavebního zákona zaujala vůči právní povaze územního 

souhlasu jednotný názor, který spočíval v kvalifikaci územního souhlasu jako sdělení 

správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.123 Podle této části správního řadu se 

postupuje při úkonech, které se řídí správním řádem a které zároveň nejsou správními 

rozhodnutími ani opatřeními obecné povahy124. Jedinou možností obrany proti těmto 

úkonům je postup podle §156 správního řádu, který umožňuje za určitých podmínek 

opravu nebo zrušení nezákonného sdělení správního orgánu tímtéž správním orgánem, 

který dotčené sdělení učinil. Závažnou komplikaci pro případné stěžovatele představuje 

však zejména fakt, že proti sdělením podle části čtvrté správního řádu se nelze 

v souladu s §70 soudního řádu správního domáhat obrany ve správním soudnictví podle 

§65 a n. soudního řádu správního. K takovému výkladu významně přispíval i samotný 

stavební zákon, který před velkou novelizací možnosti obrany proti územnímu souhlasu 

nijak neupravoval. 

 Nejvyšší správní soud však ve svém rozsudku čj. 1 As 92/2008 – 76 ze dne 22. 

ledna 2009 rozhodl, že „územní souhlas vydaný na základě § 96 stavebního zákona z 

roku 2006 je rozhodnutím ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu z roku 2004, a proto je 

odvolání proti němu přípustné“. Svou argumentaci, která v rozporu s dosavadní 

doktrinální i justiční praxí odmítla řadit územní souhlas pod čtvrtou část správního řádu, 

přitom opřel o následující úvahu: „Část čtvrtá správního řádu upravuje tzv. jiné správní 

úkony (formálně označené např. jako vyjádření, osvědčení a sdělení), které se vyznačují  

                                                 
123 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol. Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 2008, str. 253, 

shodně Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební 

zákon v teorii a praxi, 1. vydání, Linde Praha a. s., 2006, str. 189-190 
124 Vedral, J.: Správní řád  - komentář, 2. vydání, Polygon, Praha, 2012, str. 880 
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tím, že přímo nezasahují do práv žádné osoby… Územní souhlas je však pojmově v 

rozporu s právě uvedenými znaky jiných správních úkonů. Zakládá totiž práva žadateli 

o souhlas a přímo se dotýká práv a povinností ostatních subjektů vymezených v §85 

odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona. Na této skutečnosti nic nemění ani jejich 

souhlas se záměrem žadatele o územní souhlas, který je podmínkou pro jeho vydání.“ 

Nejvyšší správní soud svou argumentaci dále podpořil tvrzením, že „územní souhlas má 

nadto stejné právní účinky jako územní rozhodnutí, když se od územního rozhodnutí 

odlišuje jen tím, že územní souhlas se vydává ve skutkově a procesně jednodušších 

případech“. Územní souhlas tudíž od tohoto významného judikátu má být považován za 

správní rozhodnutí podle ustanovení podle §67 správního řádu, které je soudně 

napadnutelné podle §65 odst. 1 soudního řádu správního. Nová úprava územního 

souhlasu zavedená novelou stavebního zákona navíc upřesňuje procesní postup v rámci 

správního řízení, když výslovně umožňuje přezkum územního souhlasu v přezkumném 

řízení podle §94 až 99 správního řádu. 

4.6 Územní opatření 

 Stavební zákon rozeznává celkem dva druhy tzv. územních opatření, kterými 

jsou územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. 

V předchozím stavebním zákoně č. 50/1976 Sb. byly obsahově shodné úkony vydávány 

stavebním úřadem jako územní rozhodnutí v územním řízení a teprve stávající stavební 

zákon obě uvedená opatření vydělil z úpravy územních rozhodnutí a věnoval jim 

samostatný díl v rámci hlavy pojednávající o nástrojích územního plánování. 

S popisovaným novým postavením územních opatření mezi nástroji územního 

plánování souvisí skutečnost, že územní opatření jsou nyní vydávány jakožto opatření 

obecné povahy se všemi důsledky, které z této právní formy vyplývají a jež byly 

podrobně zkoumány v předchozích kapitolách a podkapitolách předkládané práce. 

Forma vydání obvyklá pro územně plánovací dokumentaci, tedy koncepční nástroj 

územního plánování, ovšem nic nemění na skutečnosti, že územní opatření jsou stejně 

jako územní rozhodnutí i územní souhlas považovány za realizační nástroje územního 

plánování. 
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 Územní opatření o stavební uzávěře podle stavebního zákona „omezuje nebo 

zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla 

ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací 

dokumentace“ 125. Vydání územního opatření se tedy upíná k chystanému uspořádání 

území podle připravované územně plánovací dokumentace, a to jedině za podmínky, že 

již bylo rozhodnuto o jejím pořízení, anebo o pořízení její změny. Územně plánovací 

dokumentace však není jediným nástrojem územního plánování, k zabezpečení jehož 

cílů územní opatření o stavební uzávěře směřuje – územní opatření může být vydáno i 

tehdy, pokud má zabránit znemožnění nebo ztížení budoucího využití území i na 

základě „ jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území“. 

V principu lze o územním opatření o stavební uzávěře uvažovat jako o svého druhu 

předběžném opatření na úseku územního plánování nikoliv svou povahou nepodobnému 

předběžným opatřením podle §61 správního řádu. I v případě územního opatření o 

stavební uzávěře totiž jde o zajištění možnosti realizace rozhodnutí či jiného správního 

úkonu dříve, než je toto rozhodnutí či úkon učiněno a než nabude právních účinků. 

Novela stavebního zákona navíc rozšířila použití územního opatření o stavební uzávěře 

i na situace, kdy je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo kdy je zrušen 

nějaký z dokumentů územně plánovací dokumentace či jeho část. V takovém případě 

slouží příslušné územní opatření dotčeným orgánům územního plánování jako nástroj 

k zajištění takového stavu v řešeném území, který nebude v rozporu s novým 

rozhodnutím nebo s novou územně plánovací dokumentací přijatými v reakci na jejich 

zrušení. Vlastní obsah územního opatření o stavební uzávěře upravuje stavební zákon 

spolu s §17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., podle které musí toto opatření obsahovat zejména 

vyznačení dotčeného území, rozsah omezení a dobu trvání stavební uzávěry, pokud je 

možné ji předem stanovit. Součástí územního opatření o stavební uzávěře mohou 

rovněž být podmínky pro volení výjimek z opatřením vytyčených omezení. 

 Územní opatření o asanaci území se dle stavebního zákona na rozdíl od 

územního opatření o stavební uzávěře vydává buď „na území postiženém živelní 

pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do 

využití území“ 126, anebo v případě závadnosti staveb v zastavěném území. Uváděná 
                                                 
125 §97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
126 §97 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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závadnost přitom může pramenit z hygienických, bezpečnostních, požárních i 

provozních důvodů, jakož i z ohrožení nebo narušení zájmu na ochraně životního 

prostředí. Před vydáním územního opatření o asanaci území musí být vždy proveden 

průzkum dotčeného území, který zhodnotí stav staveb a pozemků z hlediska možného 

ohrožení lidského života nebo zdraví i z hlediska požadavků na konkrétní provedení 

asanace území. Obsahové náležitosti příslušného opatření jsou upraveny v §18 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. a sestávají se z vymezení dotčeného území včetně seznamu pozemků a 

staveb, které musí být odstraněny, upraveny nebo zabezpečeny, a dále z podmínek pro 

provádění vlastní asanace území i pro budoucí využití tohoto území. Nabude-li územní 

opatření o asanaci území účinností, pozbývá automaticky v dotčeném území platnosti 

vydaná územně plánovací dokumentace. Územní opatření o asanaci území naopak 

pozbude účinnosti tehdy, je-li v dotčeném území nahrazeno novou územně plánovací 

dokumentací, anebo je-li patřičným způsobem změněna předchozí územně plánovací 

dokumentace.   

 Jak bylo konstatováno v kapitole o orgánech územního plánování, při procesu 

tvorby obou typů územního opatření hraje ústřední roli rada obce, případně 

zastupitelstvo obce, jedná-li se o obec, kde se rada nevolí, a výjimečně i rada kraje, 

pokud se územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území 

dotýká území více obcí, anebo je-li rada obce nečinná. První krokem k přijetí 

plánovaného územního opatření je zpracování návrhu, který je projednáván s dotčenými 

orgány. Ty mají na podání svých stanovisek třicetidenní lhůtu, přičemž pokud svého 

práva využijí, územní opatření s nimi musí být před vydáním dohodnuta. Možnost 

obrany proti návrhům územních opatření, spočívající v oprávnění podávat námitky, 

upravuje stavební zákon s odkazem na §172 odst. 5 správního řádu. V tomto ustanovení 

správní řád obecně stanoví okruh osob zmocněných k podávání námitek proti návrhům 

opatření obecné povahy, do kterého patří „vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 

obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž 

oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny“. O námitkách 

přitom rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, v případě 

územních opatření tedy rada obce či kraje. Stavební zákon současně okruh osob 

oprávněných k podávání námitek ve srovnání se správním řádem rozšiřuje o zástupce 
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veřejnosti a o osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, čímž jsou míněna 

občanská sdružení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Stejně jako v případě 

jiných opatření obecné povahy je možné domáhat se i zrušení územního opatření 

soudem podle §101a až 101d soudního řádu správního. 
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5 Posuzování vlivů na životní prostředí 

v územním plánování 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly o nástrojích územního plánování, rozhodující 

vliv na zajištění ochrany životního prostředí v územním plánování mají zejména dvě 

skutečnosti respektive postupy. Tím prvním postupem, který je předmětem této 

kapitoly, je posuzování vlivů na životní prostředí, jehož průběh upravují především 

stavební zákon a ZPVŽP, přičemž dílčím způsobem ho ovlivňují i další předpisy, jako 

například zákon o ochraně přírody a krajiny. Druhým klíčovým faktorem pro ochranu 

životního prostředí, kterým se zabývá následující šestá kapitola, jsou stanoviska a 

závazná stanoviska dotčených orgánů vykonávajících státní správu na úseku ochrany 

životního prostředí podle jednotlivých složkových zákonů, jakož i přímá ustanovení 

těchto složkových zákonů ovlivňující územní plánování za účelem ochrany příslušné 

složky životního prostředí.  

Vzhledem k faktu, že ZPVŽP hraje při posuzování vlivů na životní prostředí 

v územním plánování nezastupitelnou roli, považuje autor za vhodné pojednat v úvodu 

této kapitoly nejprve o obecných rysech a historickém pozadí tohoto předpisu. ZPVŽP 

z roku 2001 vychází z úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v komunitárním 

právu, ve kterém byl tento institut zakotven směrnicí Rady 85/337/EHS již v roce 1985. 

ZPVŽP ovšem není prvním českým právním předpisem, který by se zabýval 

posuzováním vlivů na životní prostředí – před ním to byl zákon č. 244/1992 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, a ještě před ním byla příslušná problematika 

rámcově upravena v zákoně č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí. Posuzování 

vlivů na životní prostředí nazývané EIA, což je akronym anglického výrazu 

Environmental Impact Assessment, se přitom až do roku 2002 týkalo jen konkrétních 

záměrů zákonem stanoveného rozsahu. Výchozími principy posuzování byly a stále 

jsou v českém i komunitárním právu zejména účast veřejnosti a dotčených orgánů státní 

správy, na základě jejichž podnětů vydává příslušný orgán k posuzovanému záměru 

stanovisko, kterým může jeho provedení zamítnout či povolit, případně toto povolení 

podmínit určitými požadavky na výslednou podobu nebo průběh realizace daného 

záměru.  
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Se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES se v komunitárním 

právu objevuje nový druh procesu EIA, a to posuzování vlivů koncepčních dokumentů 

na životní prostředí, tzv. Strategic Environmental Assessment neboli SEA. SEA stejně 

jako EIA počítá se zapojením veřejnosti a příslušných správních orgánů, a to již 

v přípravné fázi posuzované koncepce, aby se ochrana životního prostředí mohla stát 

její nedílnou součástí. Posuzování vlivů koncepcí bylo od roku 2002 upraveno 

zmiňovaným zákonem č. 244/1992 Sb., nicméně již v roce 2004 byla zákonem č. 

93/2004 Sb. tato úprava integrována do ZPVŽP, který se tímto stal jediným předpisem 

pro posuzování vlivu záměrů (EIA) i koncepcí (SEA) na životní prostředí127. 

5.1 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

V úvodu páté kapitoly bylo naznačeno, že posuzování vlivů na životní prostředí 

v územním plánování není výlučně věcí ZPVŽP, nýbrž že se řídí i ustanoveními 

stavebního zákona. Vztah ZPVŽP a stavebního zákona je přitom značně komplikovaný 

a na první pohled nepřehledný, což vyplývá ze způsobu, jakým se oba zmiňované 

zákony navzájem prolínají a doplňují. Zvláště výrazně se naznačený nejednoznačný 

vztah obou zákonů projevuje u posuzování vlivů koncepčních dokumentů na územní 

plánování (proces SEA), kterému podléhají hlavní součásti koncepčních nástrojů 

územního plánování – politika územního rozvoje a z územně plánovací dokumentace 

zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech územní plány. Regulační 

plány jsou sice rovněž klasifikovány jako součást územně plánovací dokumentace a tím 

pádem i jako koncepční nástroje územního plánování, nicméně vzhledem k jejich 

specifické funkci, která byla podrobně rozebírána v příslušné podkapitole v rámci části 

práce zabývající se nástroji územního plánování, mají spíše povahu realizačního 

nástroje a jako takové jsou podle §10i odst. 2 ZPVŽP posuzovány jakožto záměry 

v procesu EIA (blíže viz podkapitola 5.2) Jelikož jsou dle autora výše jmenované 

koncepční nástroje územního plánování nejtypičtějšími a nejvýznamnějšími projevy 

územně plánovací činnosti jako takové, bude první část textu o posuzování vlivů na 

životní prostředí věnována právě jim. 

                                                 
127 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 221 
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Zásadní je zejména skutečnost, že v případě politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje a územních plánů stavební zákon přebírá převážnou část úpravy 

ZPVŽP a posuzování vlivů jmenovaných koncepcí na životní prostředí integruje přímo 

do procesu pořizování příslušných nástrojů územního plánování. ZPVŽP s tímto 

přístupem počítá a v §10i odst. 1 svěřuje postup posuzování vlivů všech uváděných 

dokumentů na životní prostředí stavebnímu zákonu. Smysl integrace posuzování vlivů 

na životní prostředí do pořizování nástrojů územního plánování je přitom stejný jako u 

všech obdobných sjednocených postupů typu společného územního a stavebního řízení, 

a to urychlení celého procesu, zabránění případným duplicitním postupům a celkové 

zjednodušení a zefektivnění dotčeného řízení. 

 Uvedený postup ovšem neznamená, že se ZPVŽP na posuzování politiky 

územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územních plánů neaplikuje vůbec. §10i 

ZPVŽP mimo odkaz na stavební zákon zahrnuje i další ustanovení, která musí být při 

posuzování zmiňovaných koncepcí podle stavebního zákona zohledněna, a přiměřeně se 

použijí i některá další ustanovení z dílu pojednávajícího o posuzování vlivů koncepce 

na životní prostředí, jako je stanovení způsobu posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí128 nebo úprava sledování a rozboru vlivů těchto koncepcí na životní prostředí 

a veřejné zdraví129. Patrně nejdůležitějším z těchto ustanovení je úprava v §10g týkající 

obsahových náležitostí a formy stanoviska příslušného úřadu, neboť tuto úpravu 

stavební zákon neobsahuje a ve věci stanoviska příslušného úřadu proto odkazuje právě 

na §10g ZPVŽP. Ze ZPVŽP se dále přiměřeně uplatňují úvodní ustanovení obecně 

upravující rozsah posuzování a základní pojmy, a zejména díl stanovující příslušné 

orgány státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.   

 Výchozím ustanovením pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí podle stavebního zákona je 

§19 odst. 2 StZ, dle kterého se za účelem posouzení uvedených dokumentů zpracovává 

tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí jsou pro danou 

koncepci zejména vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, tedy území NATURA podle části čtvrté 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Posuzování vlivů na území NATURA 2000 je 
                                                 
128 §10b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
129 §10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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ostatně nedílnou součástí posuzování vlivů jakékoliv koncepce či záměru na životní 

prostředí, jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem vliv na území NATURA 

2000 nevyloučil. Výjimku z této zásady představují politika územního rozvoje a zásady 

územního rozvoje, při kterých je posuzován vliv na území NATURA 2000 v rámci 

celkového posuzování vlivů na životní prostředí vždy.  

Konkrétní postup posuzování vlivů na životní prostředí, obsah potřebné 

dokumentace i příslušné orgány se liší v závislosti na tom, jaký dokument územního 

plánování je pořizován. V případě politiky územního rozvoje pořizuje vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území MMR, a to v souladu s požadavky a podmínkami MŽP 

týkajícími se vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území je rozsáhlý dokument130, jehož přesné obsahové náležitosti nejsou 

v případě politiky územního rozvoje na rozdíl od zásad územního rozvoje a územního 

plánu přesně stanoveny (viz níže), klíčovými podklady a přílohami tohoto vyhodnocení 

však jsou stejně jako v případě územně plánovací dokumentace v souladu s §19 odst. 2 

StZ vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na území NATURA 

2000. Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba, 

která držitelem autorizace podle §19 ZPVŽP, zatímco osoba zpracovávající 

vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 musí být držitelem autorizace podle §45i 

odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.   

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí vychází u politiky územního rozvoje i u 

zásad územního rozvoje a územních plánů z přílohy ke stavebnímu zákonu a nikoliv 

tedy z deváté přílohy ZPVŽP jako u jiných posuzovaných koncepcí. Příloha stavebního 

zákona v celkem 12 bodech rámcově upravuje jednotlivé obsahové náležitosti 

vyhodnocení, které by takto mělo zahrnovat zejména následující součásti: 

 

• Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů příslušné koncepce a vztah k jiným 

koncepcím. 

• Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního 

prostředí přijatým na mezinárodní a komunitární úrovni a jejich zapracování do 

politiky územního rozvoje případně zhodnocení vztahu zásad územního rozvoje 
                                                 
130 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území stávající politiky územního rozvoje je dostupné na 

adrese http://www.mmr.cz/getmedia/b3f6b166-6832-428e-9561-c2df2809fe80/V_VVURU_PUR  
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a územního plánu k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní 

úrovni a jejich zapracování do těchto dokumentů. 

• Údaje o současném stavu životního prostředí a jeho přepokládaném vývoji 

v řešeném území, pokud by příslušná koncepce nebyla uplatněna. 

• Charakteristiky životního prostředí a jeho problémy, které by mohly být 

předkládanou koncepcí významně ovlivněny. 

• Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant příslušné 

koncepce z hlediska lidského zdraví, fauny, flory a dalších faktorů. 

• Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 

jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. 

• Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 

prostředí. 

• Návrh ukazatelů pro sledování vlivu příslušné koncepce na životní prostředí. 

• Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. 

• Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 

 

Obsahové náležitosti pro vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 se 

v souladu s §45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny řídí obecně ZPVŽP a jak 

v případě politiky územního rozvoje, tak i zásad územního rozvoje a územních plánů 

patří mezi klíčové součásti takového vyhodnocení kromě úvodu popis základních údajů 

o navrhované koncepci, identifikace dotčených evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí, samotné vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti a závěr shrnující výsledky vyhodnocení131. 

Na základě výsledků takto zpracovaného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, stanovisek ostatních dotčených orgánů a veřejného projednání MŽP vydá 

                                                 
131 Obsahové náležitosti vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 je možno u politiky územního 

rozvoje shlédnout na adrese http://www.mmr.cz/getmedia/03ed4983-16c5-4500-b3ba-

bb844ad2f017/V_Priloha_B_NATURA. Příkladem tohoto dokumentu u zásad územního rozvoje mohou 

být zásady územního rozvoje Středočeského kraje, jejichž obsah je dostupný zde - 

http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/htm/_up/04_NAT_00.html  



99 

 

k návrhu politiky územního rozvoje na základě §22 písm. l) ZPVŽP stanovisko podle 

§10g stejného zákona, kterým může vyjádřit nesouhlas s návrhem politiky územního 

rozvoje, anebo ke stanovisku připojit podmínky podmiňující kladný postoj ministerstva. 

Stanovisko přitom ve zvláštní části stanoví i podmínky, při jejichž splnění nebude mít 

politika územního rozvoje významný negativní vliv na území NATURA 2000.132 Pokud 

by se ukázal takový vliv jako nevyhnutelný, uvede MŽP ve stanovisku podle §4 odst. 2 

písm. b) StZ kompenzační opatření v souladu s §45i odst. 9 – 11 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. MŽP má na vydání stanoviska maximálně 60 dnů, jinak je možné 

politiku územního rozvoje schválit i bez jeho stanoviska. Výsledky vyhodnocení vlivů 

politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, jakož i stanovisko MŽP podle 

§10g ZPVŽP se sdělením, jak bylo zohledněno, musí být vládě při schvalování 

samotného návrhu politiky územního rozvoje předloženy. Při aktualizaci politiky 

územního rozvoje se zpracovává opětovné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území pouze tehdy, pokud tak stanoví MŽP ve svém stanovisku ke zprávě o uplatňování 

politiky územního rozvoje, přičemž dané stanovisko vychází z výsledků zjišťovacího 

řízení prováděného na základě kritérií stanovených v osmé příloze ZPVŽP.  

Postup posuzování vlivů na životní prostředí se u zásad územního rozvoje ve 

srovnání s politikou územního rozvoje v ničem zásadním neliší, základním rysem je i 

v tomto případě obligatorní zpracovávání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, jehož součástmi jsou zejména vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle 

přílohy stavebního zákona a vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000. Skladba 

dokumentů tvořících vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je nicméně 

v případě zásad územního rozvoje i územního plánu jasně stanovena pátou přílohou 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., která jako další součásti vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území mimo výše jmenované stanoví i vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné 

v územně analytických podkladech, případně vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti, 

nepodchycené územně analytickými podklady, vyhodnocení přínosu zásad územního 

rozvoje k naplnění priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených 

politikou územního rozvoje, resp. vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění 

                                                 
132 Informace o proběhnuvších řízeních SEA včetně stanoviska, oznámení a dalších údajů jsou veřejně 

dostupné na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce  
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těchto priorit stanovených zásadami územního rozvoje a konečně shrnutí vyhodnocení 

vlivů příslušné koncepce na udržitelný rozvoj území.  

Stejně jako v případě politiky územního rozvoje může i v případě zásad 

územního rozvoje MŽP stanovit požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí v souladu s §10i odst. 3 ZPVŽP, třebaže stavební zákon sám takový 

postup stanoví pouze v případě pořizování prvních zásad územního rozvoje133. Je to 

současně opět MŽP, které po prvním kole projednání návrhu zásad územního rozvoje, 

avšak ještě před veřejným projednáním, vydává stanovisko podle §10g ZPVŽP, a to ve 

lhůtě nejvýše 60 dnů. V důsledku případných podstatných změn vyvolaných veřejným 

projednáním ovšem může na základě stanoviska MŽP následně dojít k novému 

posuzování vlivů na životní prostředí, jehož rozsah stanoví MŽP v souladu s §10i 

ZPVŽP. Stanovisko MŽP podle §10g ZPVŽP a sdělení, jakým bylo zohledněno, jsou 

součástí odůvodnění, které je spolu se samotnými zásadami předkládáno zastupitelstvu. 

I v případě aktualizace zásad územního rozvoje přitom platí, že vyhodnocení vlivů 

aktualizace na udržitelný rozvoj území se zpracovává pouze tehdy, pokud tak MŽP 

stanoví na základě totožného zjišťovacího řízení, jaké probíhá při aktualizaci politiky 

územního rozvoje. 

V případě územního plánu bylo již v příslušné podkapitole části práce věnující 

se nástrojům územního plánování zdůrazněno, že tento dokument na rozdíl od politiky 

územního rozvoje a zásad územního rozvoje není automaticky posuzován z hlediska 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podle §19 odst. 2, nýbrž že záleží na ad hoc 

rozhodnutí příslušných orgánů. O tom, zda se bude spolu s návrhem územního plánu 

zpracovávat vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, jakož i další části 

dokumentace tvořící vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, mohou rozhodnout 

ve fázi návrhu zadání územního plánu dva subjekty. Jedním z těchto subjektů – a 

v praxi nejobvyklejším – je krajský úřad, který může na základě výsledků zjišťovacího 

řízení provedeného podle kritérií v 8. příloze k ZPVŽP ve svém stanovisku nařídit 

pořizovateli územního plánu, aby nechal vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

zpracovat, přičemž současně může v souladu s §10i odst. 3 ZPVŽP stanovit podrobné 

požadavky na obsah a rozsah tohoto vyhodnocení. Druhým subjektem, jehož stanovisko 

                                                 
133 §187 odst. 4 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu 
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může vyvolat nutnost zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, je orgán 

ochrany přírody, pokud tento ve svém stanovisku podle §45i zákona o ochraně přírody a 

krajiny nevyloučí významný vliv navrhovaného zadání územního plánu na území 

NATURA 2000. Vždy, když je zpracováváno vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 

zpracovává se současně kompletní vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Pakliže se vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

skutečně zpracovává, je celý proces v zásadě totožný s vyhodnocováním vlivů zásad 

územního rozvoje potažmo politiky územního rozvoje. Rozhodující roli tedy hraje 

stavební zákon a jeho příloha, doplňovaný ZPVŽP, zákonem o ochraně přírody a 

krajiny a pátou přílohou vyhlášky č. 500/2006 Sb., která stanoví obsah vyhodnocení 

vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území. Zásadním 

rozdílem, patrným z předchozího popisu, je nicméně odlišnost v příslušném orgánu 

vykonávajícím při pořizování územního plánu státní správu v oblasti posuzování vlivů 

na životní prostředí, kterým je krajský úřad, zatímco u dříve probíraných koncepcí jím 

bylo MŽP. Krajský úřad rovněž v souladu s §22 písm. e) ZPVŽP vydává stanovisko 

podle §10g ZPVŽP k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, a to 

v obvyklé lhůtě nejvýše 60 dnů. 

5.2 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

V případě posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (proces EIA) je vztah 

stavebního zákona a ZPVŽP podle názoru autora snáze uchopitelný, nicméně je třeba 

vzít v úvahu některé podstatné změny, jež přinesla novela stavebního zákona. V zásadě 

je možné rozlišovat záměry trojího druhu. Za prvé záměry, u kterých vzhledem k jejich 

potenciálně zanedbatelnému vlivu na životní prostředí posuzování vlivů vůbec 

neprobíhá, přičemž je třeba zkoumat i to, zda se nejedná o tzv. podlimitní záměr134, či o 

záměr, který by mohl na základě stanoviska orgánu ochrany přírody podle §45h a 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny významně ovlivnit území NATURA 2000135. 

V obou zmiňovaných případech se o provedení posouzení vlivů na životní prostředí 

rozhoduje na základě zjišťovacího řízení podle §7 ZPVŽP. Druhou skupinu záměrů 
                                                 
134 Srov. §4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
135 Srov. §4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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představují naopak záměry velkého potenciálního dopadu na životní prostředí, které 

posuzovány být musí, a to výhradně v samostatném řízení podle ZPVŽP, neboť 

nenaplňují podmínky spojeného posuzování vlivů na životní prostředí s územním 

řízením či s pořizováním regulačního plánu nahrazujícím územní rozhodnutí podle 

stavebního zákona. Třetí skupina záměrů, která tyto podmínky (viz níže) splňuje, je 

posuzována primárně podle stavebního zákona a ZPVŽP se použije pouze podpůrně. 

Autor se v následujícím textu zaměřuje právě na tyto případy, neboť je zde 

nejzřetelnější souvislost mezi územním plánováním a posuzováním vlivů na životní 

prostředí. 

 Jak bylo naznačeno výše, postup posuzování vlivů na životní prostředí lze podle 

stavebního zákona spojit buď s územním řízením, anebo s pořizováním regulačního 

plánu nahrazujícím územní rozhodnutí. V obou případech umožňoval stavební zákon 

tento postup už před novelou, avšak podmínky spojeného řízení byly u územního řízení 

nastaveny jiným způsobem než dnes a u regulačního plánu nebyly podmínky 

specifikovány vůbec, vyjma skutečnosti, že muselo jít o záměr posuzovaný podle 

ZPVŽP. Novela stavebního zákona pojednala posuzování vlivů na životní prostředí 

v obou případech kompletně nově a na prvním místě stanovila jednotné podmínky 

spojení řízení, které jsou shodné pro pořizování regulačního plánu i pro územní řízení. 

Dále novela vypustila v zájmu zjednodušení spojeného řízení povinnost zpracovávat 

posudek k dokumentaci vlivů na životní prostředí136. Podle novelizované úpravy lze obě 

řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí spojovat pouze u následujících záměrů: 

 

• uvedených v kategorii II přílohy číslo 1 ZPVŽP 

• u kterých je příslušným úřadem krajský úřad 

• u kterých proběhlo zjišťovací řízení podle §7 ZPVŽP, pokud příslušný úřad 

v závěru zjišťovacího řízení spojení těchto postupů nevyloučil. 

 

Z uvedených podmínek lze současně vyvodit, jaké záměry – je-li jejich vliv na 

životní prostředí vůbec posuzován – jsou ze spojeného územního řízení či pořizování 

regulačního plánu nahrazujícího územního rozhodnutí s posuzováním vlivů na životní 

                                                 
136 Srov. §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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prostředí vyloučeny. Jedná se o všechny záměry uvedené v kategorii I přílohy číslo 1 

ZPVŽP i o záměry uvedené v kategorii II této přílohy, pokud v jejich případě není 

příslušným krajský úřad, nýbrž MŽP137. Zároveň je nutné, aby krajský úřad v závěru 

zjišťovacího řízení spojení řízení nevyloučil a aby se nejednalo o záměr vyžadující 

posouzení vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky. 

Samotný průběh spojeného řízení se pochopitelně liší s ohledem na skutečnost, 

zda posuzování vlivů na životní prostředí probíhá současně s pořizováním regulačního 

plánu nahrazujícím územní rozhodnutí, anebo spolu s územním řízením. V případě 

pořizování regulačního plánu nahrazujícího územní rozhodnutí je přitom spojení možné, 

jen jde-li o pořizování regulačního plánu z podnětu. Je-li regulační plán pořizován na 

žádost a daný záměr vyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí, musí žadatel 

vždy uskutečnit standardní posouzení podle ZPVŽP.  

Postup, jakým je posuzován vliv regulačního plánu z podnětu na životní 

prostředí, byl již popsán v příslušné podkapitole zabývající se regulačním plánem, 

pročež se mu bude autor na tomto místě věnovat pouze ve vztahu k posuzování vlivů na 

životní prostředí. Prvním krokem je zpracování návrhu zadání regulačního plánu a 

oznámení o záměru podle §6 ZPVŽP (pokud nebylo zadání se závěrem zjišťovacího 

řízení součástí územně plánovací dokumentace), na jejichž základě probíhá zjišťovací 

řízení. Zjišťovací řízení138 vede k upřesnění informací, které je vhodné uvést do 

dokumentace139 k příslušnému záměru, přičemž současně je na základě závěru 

zjišťovacího řízení, jakož i stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti, 

pořizovatelem upravován návrh zadání regulačního plánu. Je-li zadání schváleno, nechá 

pořizovatel zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a provede 

posouzení vlivu záměru na území NATURA 2000, pokud orgán ochrany přírody ve 

svém stanovisku k návrhu zadání regulačního plánu takovýto vliv nevyloučil. Následuje 

tzv. společné jednání, kterého se účastní dotčené orgány a dotčené obce, které mohou 

podávat stanoviska k návrhu regulačního plánu, zatímco veřejnost k témuž uplatňuje 

                                                 
137 To jsou na základě §21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

takové záměry, které jsou uvedeny ve sloupci A a ve výjimečných případech i ve sloupci B, pokud je 

oznamovatel těchto záměrů Ministerstvo obrany 
138 Srov. §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
139 Srov. §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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připomínky. Co je však v kontextu této kapitolu podstatnější, všechny uváděné subjekty 

mohou podávat i vyjádření ke zmiňované dokumentaci vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad následně na základě dokumentace i všech podaných stanovisek, 

připomínek a vyjádření vydá stanovisko podle §10 ZPVŽP. Pokud krajský úřad v tomto 

stanovisku určí, že regulační plán má významný negativní vliv na území NATURA 

2000, uplatní ve stanovisku podle §4 odst. 2 písm. b) StZ kompenzační opatření podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny140. 

Je-li posuzování vlivů záměru na životní prostředí a spojeno s územním řízením, 

je příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností. Součástí 

příloh k žádosti o vydání rozhodnutí musí v takovém případě být i dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí, aniž by však bylo nutné zpracovávat a předkládat i posudek 

podle §9 ZPVŽP jako před nabytím účinnosti novely (viz výše). Po obdržení bezvadné 

žádosti včetně všech příloh příslušný stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a 

nařídí veřejné ústní jednání za stejných podmínek jako ve standardním územním řízení 

popisovaném v kapitole 4.4. Zákonem je však v tomto případě explicitně zdůrazněna 

povinnost uveřejnit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, a to i na internetu. 

Okruh subjektů účastnících se veřejného ústního jednání je stejný jako u jakéhokoliv 

jiného veřejného ústního jednání, což obnáší zejména dotčené orgány, v tomto případě 

včetně dotčených územních samosprávných celků, veřejnost a účastníky řízení, jejichž 

výčet je ve srovnání se standardním územním řízením výslovně rozšířen o občanská 

sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem je ochrana životního 

prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek. Takováto sdružení a společnosti 

by se daly nicméně v souvislosti se zákonem na ochranu přírody a krajiny jako účastníci 

územního řízení zahrnout už na základě ustanovení stavebního zákona141, podle kterého 

jsou účastníky územního řízení i osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis.  

Pro uplatňování námitek, závazných stanovisek i připomínek platí stejné 

podmínky jako ve standardním veřejném i neveřejném ústním jednání, čili musí být 

podány nejpozději současně s ním. Stavební úřad výsledky veřejného projednání spolu 

s dokumentací vlivů záměru na životní prostředí následně předá krajskému úřadu, který 

                                                 
140 Ke kompenzačním opatřením blíže §45i odst. 9 až 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny 
141 §85 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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ve lhůtě maximálně 45 dnů vydá stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí podle §10 ZPVŽP. Pokud krajský úřad uvedenou lhůtu nesplní, má se 

za to, že se záměrem souhlasí. Stanovisko krajského úřadu je předáno stavebnímu 

úřadu, který jej zveřejní a umožní účastníkům se k němu v pětidenní lhůtě vyjádřit. Při 

vydání územního rozhodnutí navíc musí stavební úřad stanovit podmínky, které zajistí, 

aby byly požadavky tohoto stanoviska naplněny, anebo musí uvést důvody, proč si 

takové podmínky nevyžádal. 
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6 Vliv složkových zákonů ochrany životního 

prostředí na územní plánování 

 Podobně významný prvek ochrany životního prostředí v územním plánování, 

jako je institut posuzování vlivů na životní prostředí, představuje vliv složkových 

zákonů na ochranu životního prostředí. Složkovými zákony se přitom rozumí 

partikulární právní předpisy, jejichž předmětem je ochrana jen jedné ze složek životního 

prostředí – proto bývají někdy označovány jako tzv. vertikální předpisy v kontrapozici 

vůči tzv. předpisům horizontálním, jež se věnují ochraně životního prostředí průřezově 

a jejichž typickým představitelem je ZPVŽP142. Podat přesný výčet složkových zákonů 

není jednoduché, neboť samotný pojem „složkový zákon“ není v odborné literatuře 

obsahově zcela ustálen a některé předpisy – jako například zákon o odpadech či zákon o 

veterinární péči – tak bývají popisovány jako složkové zákony jen v některých 

pramenech. Z hlediska zaměření této kapitoly je nicméně podstatná jen pětice předpisů, 

o jejichž klasifikaci jakožto složkových zákonech panuje všeobecný konsenzus. Jedná 

se o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o zákon č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, o zákon č. 298/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) a o nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

 Důležitost uváděných předpisů pro územní plánování se projevuje dvojím 

způsobem. Za prvé tyto předpisy určují a řídí činnost dotčených orgánů státní správy, 

které ve svých závazných stanoviscích a stanoviscích podle §4 odst. 2 StZ hájí veřejný 

zájem na ochraně dotčené složky životního prostředí a mají tudíž zásadní podíl na tom, 

že jsou zájmy ochrany přírody v územním plánování respektovány. Druhým způsobem, 

jakým některé ze složkových zákonů ovlivňují územní plánování, jsou přímá ustanovení 

těchto zákonů upravující pravidla a režim ochrany příslušných složek životního 

prostředí, která musí být při pořizování nástrojů územního plánování zohledněna. 

Bezpochyby nejvýznamnějším takovým předpisem je zákon o ochraně přírody a 

krajiny, z jehož ustanovení se územního plánování přímo dotýká zejména zakotvení 

                                                 
142 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 33 
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zvláště chráněných území a soustavy území NATURA 2000, jakož i ochrana krajinného 

rázu a vymezení územních systémů ekologické stability a významných krajinných 

prvků. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a lesní zákon zase obecně stanoví 

požadavky na pořizovatele nástrojů územního plánování vzhledem k zemědělskému 

půdnímu fondu a lesům, jakož i zásady jejich ochrany a pravidla pro odnímání pozemků 

plnících příslušnou funkci. Naopak zákon o ochraně ovzduší a vodní zákon přímá 

ustanovení ovlivňující územně plánovací činnost neobsahují a najdeme v nich tudíž jen 

ustanovení stanovující pravidla pro vydávání stanovisek a závazných stanovisek 

příslušných dotčených orgánů. 

6.1 Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon o ochraně přírody a krajiny byl v době svého vzniku v roce 1992 jedním 

z prvních „velkých“ předpisů nově definujících ochranu životního prostředí v České 

republice (viz kapitola 1.3) a dosud si udržuje postavení jednoho z nejdůležitějších 

předpisů práva životního prostředí, přičemž současně představuje složkový zákon, jehož 

provázanost s územně plánovací činností je zdaleka nejmarkantnější. Rozsah zájmů 

chráněných tímto zákonem je však značně široký a zahrnuje i problematiku, která je 

územnímu plánování zdánlivě notně vzdálená, jako je ochrana živočichů a rostlin. 

Z hlediska územního plánování je tudíž klíčová především dílčí část ochrany 

poskytované zákonem o ochraně přírody a krajiny, která se týká ekologických systémů, 

krajinných celků a vzhledu a přístupnosti krajiny. Sám ZOPK si je přitom vědom, že 

pro zabezpečení ochrany krajiny je územní plánování klíčovým nástrojem, když 

stanoví, že ochrana přírody a krajiny se zajišťuje zejména „spoluúčastí v procesu 

územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky 

vyvážené a esteticky hodnotné krajiny“ 143. 

Se zajištěním ochrany přírody a krajiny v územním plánování souvisí několik 

institutů zakotvených ZOPK, z nichž na prvním místě je jmenován tzv. územní systém 

ekologické stability, který ZOPK definuje jako „vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

                                                 
143 §2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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rovnováhu“ 144, a jehož funkcí je „uchování a reprodukce přírodního bohatství, příznivé 

působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné 

využívání krajiny“ 145. Vymezení takovýchto systémů ekologické stability svěřuje ZOPK 

společně orgánům ochrany přírody a orgánům územního plánování ve spolupráci 

s vodohospodářskými orgány, s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a 

s orgány státní správy lesního hospodářství, přičemž na jejich vytváření jsou povinni se 

podílet i vlastníci příslušných pozemků, obce a stát. Konkrétní pravidla pro vymezení 

systémů ekologické stability měla na základě ZOPK stanovit vyhláška MŽP, která vyšla 

jako vyhláška č. 395/1992 Sb. Tato vyhláška zavedla tzv. plány systémů ekologické 

stability, které by měly mimo jiné sloužit coby podklad pro zpracování územně 

plánovací dokumentace a které by měly schvalovat příslušné orgány územního 

plánování spolu s touto územně plánovací dokumentací či v územním rozhodnutí. 

Fakticky provádí vymezování systémů ekologické stability projektanti s příslušnou 

autorizací, jejichž návrh je schvalován orgánem ochrany přírody146. Schválené systémy 

ekologické stability se stávají součástí územně plánovací dokumentace na základě 

příloh k vyhlášce č. 500/2006 Sb., které stanoví vymezení systémů ekologické stability 

jako jednu ze součástí obsahu zásad územního rozvoje, územního plánu a podmínky pro 

vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability jsou součástí i 

obsahu regulačního plánu. Praktický dopad existence systémů ekologické stability je 

zřejmý zejména u vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, kteří musí dbát o jeho 

ochranu.  

Dalším institutem ochrany přírody a krajiny, jenž musí být za určitých podmínek 

zohledněn v územním plánování, je tzv. významný krajinný prvek. Ten je ZOPK 

definován jakožto „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny“, 

která „utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability“ 147. Za takové 

prvky považuje ZOPK lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, 

přičemž orgán ochrany přírody může na základě řízení o registraci rozhodnutím určit 

jako významný krajinný prvek i jinou část krajiny jako jsou například mokřady nebo 

                                                 
144 §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
145 §4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
146 Viz http://www.uses.cz/1.29-uses-vymezovani  
147 §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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trvalé travní plochy. Významné krajinné prvky se smí využívat pouze takovým 

způsobem, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. Pokud má být proveden jakýkoliv zásah jako je například umístění 

stavby či změna nebo úprava dotčených pozemků, který by mohl vést k takovému 

ohrožení nebo oslabení, případně který by dokonce hrozil poškozením nebo zničením 

významného krajinného prvku, je nezbytné opatřit si závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody.   

 V nejširší rovině je ochrana krajiny zajišťována prostřednictvím institutu tzv. 

krajinného rázu, který je upraven v §12 ZOPK a pod kterým ZOPK rozumí přírodní, 

kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. V případě krajinného 

rázu se tudíž nejedná o více či méně izolované oblasti, jakými jsou systémy ekologické 

stability a významné krajinné prvky, nýbrž se jedná o soubor vlastností, jimiž disponuje 

jakákoliv část zemského povrchu na území České republiky. Ochrana těchto vlastností 

samozřejmě nemůže mít formu absolutního zákazu zásahů do krajinného rázu, neboť 

určitá dílčí změna krajinného rázu je ze své podstaty nevyhnutelně spojená s jakýmkoliv 

trvalým výsledkem lidské činnosti, ať už se jedná o umisťování staveb, změnu využití 

území či například terénní úpravy. V obecné rovině by však žádný lidský zásah neměl 

vést k snížení estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu, přičemž zvláště důležité je 

zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 

dominant krajiny a vztahů v krajině. Jedná-li se o území s obzvlášť významnou 

estetickou a přírodní hodnotou, které nepatří mezi zvláště chráněná území, může zde 

orgán ochrany přírody zřídit přírodní park s přísnějšími pravidly omezujícími činnost, 

která by mohla krajinný ráz jakkoliv narušit. 

 Orgány ochrany přírody jsou však odpovědné za dohled na zachování krajinného 

rázu kdekoliv v České republice bez ohledu na skutečnost, zda se jedná či nejedná o 

přírodní park. Za tímto účelem ZOPK stanoví povinnost zajistit si souhlas příslušného 

orgánu ochrany přírody „k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, 

které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz“ 148. Jedinými druhy území vyňatými 

z posuzování krajinného rázu jsou zastavěné území a zastavitelné plochy, jejichž 

uspořádání je upraveno územními a regulačními plány, které současně na základě 

                                                 
148 §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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dohody s orgánem ochrany přírody stanoví podmínky ochrany krajinného rázu. Jak je 

z dosavadního popisu ochrany krajinného rázu zřejmé, ZOPK používá v souvislosti 

s vymezením krajinného rázu i pravidel jeho ochrany značně vágní formulace, které 

dávají orgánům ochrany přírody až příliš velký prostor pro subjektivní a tím pádem 

nekonzistentní posuzování, zda souhlas se změnou krajinného rázu udělit. Jasným 

vodítkem pro takovou činnost se měla stát samostatná vyhláška MŽP, která však nikdy 

nebyla vydána a dříve zmiňovaná vyhláška č. 395/1992 Sb. krajinný ráz nijak 

neupravuje149. Je proto nutné vycházet toliko z §1 ZOPK, který stanoví, že při ochraně 

zájmů, jež jsou předmětem ZOPK, je nutné zohlednit „hospodářské, sociální a kulturní 

potřeby obyvatel a regionální a místní poměry“. Lze tak vypozorovat určitou paralelu se 

zásadami udržitelného rozvoje území podle stavebního zákona, které kromě 

dominantního zájmu na ochraně životního prostředí rovněž zohledňuji i hospodářské a 

sociální poměry. Že i při ochraně krajinného rázu hraje životní prostředí klíčovou roli, 

jež svým významem převyšuje ostatní faktory, vyplývá z rozhodování Nejvyššího 

správního soudu, který ve svém rozsudku z roku 2007 stanovil následující: „Zájem na 

hospodářském přínosu podle § 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

nemůže vyvážit zájem na ochraně před rušivým zásahem do krajinného rázu. Není proto 

dána ani zákonná povinnost, aby v každém jednotlivém případě, bez ohledu na povahu a 

rozsah zasažení krajinného rázu, bylo zkoumáno, zda ekonomický přínos stavby 

nevyvažuje zásah do krajinného rázu. Posouzení ekonomických přínosů tak není v řízení 

podle § 12 odst. 2 cit. zákona rovnocennou otázkou ve vztahu k vlastnímu zkoumání 

možnosti snížení či ovlivnění krajinného rázu.“ 150. 

 Patrně největší praktický dopad na územní plánování má vymezení zvláště 

chráněných území ve třetí části ZOPK, neboť na dotčeném území platí rozsáhlá 

omezení všech druhů lidské činnosti včetně územně plánovací činnosti a rozdíly ve 

srovnání s územím požívajícím běžné ochrany se týkají i příslušnosti dotčených orgánů 

(viz níže). ZOPK rozeznává celkem 6 druhů zvláště chráněných území, které se mezi 

sebou liší rozlohou i stupněm přiznané ochrany. Nejvýznamnější jsou národní parky 

následované chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO), které od sebe odlišuje větší 

                                                 
149 Vorel, I.: Krajinný ráz a jeho ochrana, Ochrana přírody, 2006, č. 9, str. 262 
150 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9.11. 2007, čj. 2 As 35/2007 - 73, 1498/2008 Sb. NSS, 

www.nssoud.cz 
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podíl původní, člověkem neovlivněné přírody v národních parcích, díky čemuž je jejich 

ochrana ve srovnání s CHKO přísnější. Oba typy zvláště chráněných území se dále dělí 

na vícero zón, přičemž pro jejich nejvíce chráněné první zóny shodně platí, že je na 

jejich území zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby jakož i povolovat a měnit 

využití území. Významným rozdílem je naopak způsob vyhlašování národních parků 

respektive CHKO, když první skupina je vyhlašována zákonem, zatímco druhá 

nařízením vlády. Výčet vyhlášených národních parků i CHKO je zřejmý z přílohy 

k ZOPK.  

Nižšímu stupni ochrany se těší tzv. národní přírodní rezervace a jejich co do 

rozlohy menší, ale z hlediska kvality shodné typy území, nazývané přírodní rezervace, 

ačkoliv povolování a umisťování staveb je stejně tak jako například těžba nerostů a 

humolitů zakázána i na těchto druzích zvláště chráněných území. Zbylými druhy zvláště 

chráněných území jsou národní přírodní památky a přírodní památky, jejichž ochrana je 

ZOPK poněkud povšechně definována zákazem změn a poškozování těchto druhů 

území, jakož i jejich hospodářského využití, které by mohlo k poškození vést. Pro 

všechny druhy zvláště chráněných území bez ohledu na rozsah či stupeň ochrany 

nicméně platí, že bez závazného stanoviska orgánu ochrany nemohou orgány územního 

plánování rozhodovat v území, čili nemohou vydávat žádný z typů územního 

rozhodnutí ani územní souhlas. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody však není 

potřeba, pokud se rozhoduje o stavbách v zastavěném území obce ve čtvrté zóně 

chráněné krajinné oblasti, anebo v zastavěném území města, které se nachází na území 

chráněné krajinné oblasti. 

 Svébytnou kategorií území, která má ze zákona zajištěnu zvláštní formu ochrany 

a o jejímž vlivu na územní plánování je možné najít řadu zmínek napříč celým textem 

předkládané práce, představuje soustava NATURA 2000. Pravidla pro vytváření a 

ochranu soustavy území NATURA 2000 mají původ v komunitárním právu, konkrétně 

ve směrnicích 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v důsledku 

čehož byla úprava území NATURA 2000 do českého právního řádu inkorporována až 

v souvislosti s blížícím se přijetím České republiky do EU novelou ZOPK č. 218/2004 

Sb. V souladu se zmiňovanými směrnicemi se území NATURA 2000 sestává ze dvou 

druhů oblastí, a to z evropsky významných lokalit a z ptačích oblastí. Ochrana území 
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NATURA 2000 při územním plánování tak mimo jiné znamená cestu, kterou se do 

územně plánovací činnosti promítá i zdánlivě nesouvislá druhová ochrana rostlin a 

živočichů.   

V praxi je podstatná především povinnost osoby – předkladatele, který zamýšlí 

provést jakoukoliv koncepci nebo záměr, které by mohly „samostatně nebo ve spojení 

s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti“151, předložit tento záměr či koncepci orgánu 

ochrany přírody. Pokud tento orgán ve svém stanovisku významný vliv předkládané 

koncepce či záměru nevyloučí, probíhá posouzení podle ZPVŽP, ke kterému je 

způsobilá pouze osoba, jež je příslušné držitelem autorizace152. Na základě posouzení 

vlivů na životní prostředí je vždy zpracováváno i stanovisko k vlivu dotčeného záměru 

či koncepce na území NATURA 2000 podle ZPVŽP, přičemž ZOPK stanoví, že má-li 

být území NATURA 2000 podle tohoto stanoviska předkládanou koncepcí čí záměrem 

významně negativně ovlivněno, příslušný orgán tuto koncepci či záměr neschválí. 

Pokud nicméně neexistuje varianta řešení bez negativního vlivu, může být daná 

koncepce či záměr přece jen schválena, jsou-li zajištěna patřičná kompenzační opatření 

a vedou-li k tomu důvody převažujícího veřejného zájmu, či v případě negativního vlivu 

na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy důvody týkající se 

veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z důvodů příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí. Uvedená kompenzační opatření se liší v závislosti na 

tom, zda se jedná o kompenzaci záměru nebo koncepce, v zásadě však kompenzační 

opatření vždy směřují k nahrazení zasažené lokality jinou lokalitou obdobného rozsahu 

a kvality. 

ZOPK definuje jako orgány ochrany přírody následující orgány, které 

vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny: (§75) 

 

• obecní úřady 

• pověřené obecní úřady 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

                                                 
151 §45h odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
152 Srov. § 45i odst. 3 a n. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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• krajské úřady 

• správy národních parků a chráněných krajinných oblastí 

• Česká inspekce životního prostředí 

• MŽP 

• újezdní úřady, Ministerstvo obrany 

 

Následující část textu se nicméně zaměří jen na ty orgány ochrany přírody, které 

v různých situacích vystupují coby dotčené orgány státní správy vydávající stanoviska a 

závazná stanoviska podle §4 odst. 4 StZ. Pověřené obecní úřady vydávají závazná 

stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků, pokud se tyto nenachází ve 

zvláště chráněném území či v území NATURA 2000. Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností vydávají mimo zvláště chráněná území závazná stanoviska k zásahům do 

neregistrovaných významných krajinných prvků a k odlesňování a zalesňování ve 

stanoveném rozsahu, jakož i stanoviska k územním a regulačním plánům. Krajské úřady 

vydávají závazná stanoviska k zásahům do území NATURA 2000 a stanoviska ke 

koncepcím i záměrům podle §45i ZOPK, jakož i ke kompenzačním opatřením 

upraveným tamtéž. Dále krajské úřady uplatňují stanoviska k zásadám územního 

rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů ZOPK a 

podpůrně i k jiným územním a regulačním plánům, pokud není stanovena příslušnost 

jiného orgánu ochrany přírody. Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí 

jsou příslušným orgánem ochrany přírody k vydávání závazných stanovisek v případě 

územního plánování a rozhodování v území v těchto oblastech. Konečně MŽP vydává 

stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů 

chráněných ZOPK, zatímco Ministerstvo obrany jako speciální orgán ochrany přírody 

vydává stanovisko k územně plánovací dokumentaci na území vojenských újezdů.  

6.2 Další významné složkové zákony 

 Z výčtu dalších složkových zákonů mimo zákon o ochraně přírody a krajiny 

v úvodu k sedmé kapitole je patrně nejvhodnější začít se zákonem o ochraně 

zemědělského půdního fondu (ZOZPF), neboť s aplikací jeho ustanovení se vzhledem 
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k rozloze zemědělské půdy a jejímu masivnímu úbytku v posledních cca 15 letech153 lze 

setkat nejčastěji. Definice zemědělského půdního fondu vychází z popsání jeho 

skladebných složek, kterými jsou dle §1 ZOZPF zemědělská půda (např. orná půda, 

chmelnice či vinice), půda dočasně neobdělávaná, která nicméně nepřichází o schopnost 

být obdělávána opět v budoucnu, dále chovné rybníky a konečně nezemědělská půda 

potřebná k zajišťování zemědělské výroby jako jsou např. polní cesty nebo odvodňovací 

příkopy. Samotný vztah ochrany zemědělského půdního fondu a územního plánování je 

předmětem §5 ZOZPF, který stanoví, že pořizovatelé a projektanti územně plánovací 

dokumentace podle stavebního zákonu musí dbát zásad ochrany zemědělského půdního 

popsaných v §4. 

 Tento paragraf především v obecné rovině stanoví univerzální povinnost všech 

eventuálních dotčených subjektů upřednostňovat pro nezemědělské využití – typicky 

pro novou výstavbu – jen takovou půdu, která není součástí zemědělského půdního 

fondu. Pokud je však odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nevyhnutelné, musí 

být respektovány některé zákonem uváděné dílčí zásady, mezi které patří povinnost 

minimalizovat škody a vliv na zemědělský půdní fond v dotčeném území a neztěžovat 

jeho obhospodařování, jakož i povinnost odnímat půdu jen v nejnutnějším rozsahu a po 

ukončení nezemědělské činnost ji opět rekultivovat za účelem jejího navrácení původní 

funkci.  Na základě těchto zásad musí pořizovatelé a projektanti územně plánovací 

dokumentace navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu nejšetrnější a nejvýhodnější. Pro zajištění takového 

postupu jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu zmocněny k vydávání 

stanovisek podle §4 odst. 2 písm. b) StZ k územně plánovací dokumentaci a k návrhu 

vymezení zastavěného území, přičemž přesný postup k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace i územně 

plánovacích podkladů stanoví §3 a 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. 

 Pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, kterým má být 

dotčen zemědělský půdní fond, je zase nutné, aby si pořizovatel obstaral souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu, který má charakter závazného stanoviska podle 

                                                 
153 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_091130_zpravaostavu/$FILE/zprava%20o%20stavu20

09.pdf  
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správního řádu a zejména podle §4 odst. 2 písm. a) StZ. Souhlas orgánu ochrany 

zemědělského půdního je nezbytný zejména tehdy, je-li pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu nutné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

pro nezemědělské účely. Odnímání půdy ze zemědělského půdního je upraveno v §9 a 

10 ZOZPF, které jsou podrobně rozvedeny opět vyhláškou č. 13/1994 Sb. Souhlas k 

odnětí je nutný vždy kromě případů uvedených v §9 odst. 2 ZOZPF, přičemž odnětí 

půdy může mít jak trvalý, tak dočasný charakter. Orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu se o vydání souhlasu s odnětím rozhoduje na základě žádosti podané tím, v jehož 

zájmu má k odnětí dojít. Ve svém rozhodnutí přitom příslušný orgán může udělení 

souhlasu buď odmítnout, anebo jej udělit s tím, že stanoví některé podmínky a zejména 

v přibližné výši vyčíslí výši odvodů za vynětí154. Příslušný souhlas s odnětím se stává 

závazným až ve chvíli, kdy nabude právní moci navazující správní rozhodnutí, 

v případě územního plánování tedy územní rozhodnutí nebo souhlas155. 

 Co se týče samotných orgánů ochrany zemědělského půdního fondu a jejich 

působnosti, zaměří se autor výhradně na ty, které plní úlohu dotčených orgánů při 

územně plánovací činnosti ve smyslu stavebního zákona. Mezi ně patří obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností, které uplatňují stanoviska k regulačním plánům a 

k vymezení zastavěného území. Dále MŽP, které uplatňuje stanoviska k zásadám 

územního rozvoje, k územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje a k územnímu 

plánu hlavního města Prahy. V roli dotčeného orgánu se ocitají i krajské úřady, neboť ty 

uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci v případech, které nespadají do 

působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Všechny uváděné 

orgány kromě vydávání stanovisek současně udělují souhlasy k odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu, přičemž vzájemné rozdělení příslušnosti je odvozeno od 

výměry dotčené půdy. Na území národních parků vykonávají činnost orgánů ochrany 

zemědělského půdního fondu správy těchto národních parků, které postupují podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 Lesní zákon je vystavěn v řadě ohledů na podobných principech jako ZOZPF. 

Co se rozumí pod pojmem lesa, stanoví §2 písm. a) lesního zákona, podle kterého jsou 

jako les označovány lesní porosty s jejich prostředím a rovněž pozemky určené k plnění 
                                                 
154 Konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím na základě §11 odst. 2 ZOZPF 
155 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 303 
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funkcí lesa. Mezi lesní porosty přitom patří stromy a keře lesních dřevin, které v daných 

podmínkách plní funkce lesa. Výčet druhů pozemků určených k plnění funkcí lesa je 

podstatně širší a zákon tudíž tyto pozemky pro zjednodušení rozděluje na dvě hlavní 

kategorie, kterými jsou lesní pozemky a tzv. jiné pozemky, přičemž pro účely této práce 

není nezbytně nutné vypočítávat konkrétní typy pozemků, které pod tyto kategorie 

spadají. Tak jako ZOZPF i lesní zákon stanoví v samostatném paragrafu vztah územně 

plánovací činnosti podle stavebního zákona a ochrany lesa podle lesního zákona, 

přičemž shodná je i povinnost projektantů a pořizovatelů územně plánovací 

dokumentace respektovat určitou sadu zásad, které lesní zákon stanoví pro ochranu 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 Výchozí zásadou pro nakládání s pozemky určenými k plnění funkcí lesa je 

stejně jako v případě pozemků patřících do zemědělského půdního fondu snaha 

nevyužívat tyto pozemky k jiným než původním účelům, přičemž lesní zákon dokonce 

obsahuje imperativní ustanovení, podle nějž se využití pozemků určených k plnění 

funkcí lesa k jiným účelům zakazuje. I v případě těchto pozemků ovšem existuje 

možnost výjimek. Přednostně však musí být využívány pozemky méně významné 

z hlediska plnění funkcí lesa, při jejichž využití musí být dbáno zejména na co nejmenší 

celkové narušení hospodaření v lese, jakož i na to, aby nedocházelo k nevhodnému 

dělení lesa a nebyla narušování síť lesních cest a jiných nástrojů sloužících lesnímu 

hospodářství. Lesní zákon uvedené zásady navíc dále podrobně rozvádí v případech 

provádění stavební, těžební nebo průmyslové činnosti a geologického a 

hydrogeologického průzkumu.  

 Projektanti a pořizovatelé územně plánovací dokumentace musí v návaznosti na 

popisované zásady navrhovat taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, 

ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Za tímto 

účelem provádějí projektanti a pořizovatelé vyhodnocení předpokládaných vlivů 

navrhovaných řešení a případně navrhují alternativní postupy. Ačkoliv tak lesní zákona 

na rozdíl od ZOZPF výslovně nestanoví, orgány státní správy lesů jsou pro zajištění 

ochrany lesů zmocněny vydávat k návrhům dokumentů územně plánovací dokumentace 

stanoviska podle §4 odst. 2 písm. b) StZ stejně jako orgány ochrany zemědělského 

půdního fondu k zajištění ochrany pozemků v tomto fondu. Příslušným orgánem státní 

správy lesů uplatňujícím toto stanovisko je obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
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pokud není příslušný krajský úřad nebo Ministerstvo zemědělství. Příslušnost krajského 

úřadu je lesním zákonem stanovena tehdy, jsou-li posuzovány územní plány obcí 

s rozšířenou působností, anebo pokud dotčená územně plánovací dokumentace umisťuje 

rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Samotné 

Ministerstvo zemědělství pak uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje a 

k politice územního rozvoje. 

 Zřejmou podobnost s postupem podle ZOZPF lze spatřovat u úpravy 

rozhodování v území, které se týká pozemků určených k plnění funkcí lesa, jakož i 

pozemků do vzdálenost 50m od okraje lesa. Takové rozhodnutí je totiž rovněž 

podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů a tento souhlas má 

charakter závazného stanoviska podle správního řádu a podle stavebního zákona. 

Klíčová je zejména potřeba souhlasu orgánu státní správy lesů s odnětím určitého 

pozemku plnícího funkce lesa, pokud na něm má být realizován záměr, který by jeho 

funkční využití změnil. Uvedená změna a s ní spojená nutnost odnětí přitom může mít 

povahou dočasnou i trvalou a může spočívat jak v úplném znemožnění plnění funkcí 

lesa, tak v jejich pouhém omezení. Řízení o odnětí pozemků plnících funkci lesa je 

stejně jako řízení o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zahajováno na žádost 

subjektu, v jehož prospěch má k odnětí dojít, přičemž úprava příslušné žádosti je 

zahrnuta ve vyhlášce č. 77/1996 Sb., zatímco při řízení jako takovém se postupuje podle 

§16 a 17 lesního zákona. Samotné rozhodnutí o odnětí, jehož vydání je v závislosti na 

rozloze odnímané plochy svěřeno buď obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

anebo krajskému úřadu, obsahuje tak jako ekvivalentní souhlas podle §11 odst. 2 

ZOZPF i určení výše poplatku za odnětí.  

 Zbývajícími složkovými zákony ochrany životního prostředí, které zatím nebyly 

z hlediska jejich vlivu na územně plánovací činnost probrány, jsou vodní zákon a zákon 

o ochraně ovzduší. Účelem vodního zákona je zejména „chránit povrchové a podzemní 

vody“ a „stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i 

zlepšení jakosti povrchových i podzemních vod“ 156, přičemž jeho cíle jsou jak v rovině 

ekologické, neboť vodní zákon by měl přispívat k ochraně vodních i na vodě závislých 

ekosystémů, tak v rovině hospodářsko-sociální, jelikož na jeho základě by mělo být 

                                                 
156 §1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
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uskutečňováno zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Neméně důležité úkoly vodního 

zákona leží i v oblasti bezpečnostní, protože jeho předmětem je i ochrana před 

povodněmi. Územního plánování se dotýká zejména ochrana oblastí přirozené 

akumulace vod, ve kterých je mj. zakázáno odvodňovat lesní a zemědělské pozemky či 

zmenšovat rozsah lesních pozemků, a území chráněných pro akumulaci povrchových 

vod, které slouží ke snižování nepříznivých účinků povodní i sucha. Generel území 

chráněných pro akumulaci povrchových vod je MŽP a Ministerstvem zemědělství 

předkládán jako jeden z podkladů pro vydání politiky územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentace, ve kterých jsou tato území jasně vymezena. Možnosti využití 

dotčeného území významně limituje i ochrana ochranných pásem vodních zdrojů.  

Orgány příslušnými k ochraně zájmů zabezpečovaných vodním zákonem jsou 

Česká inspekce životního prostředí a tzv. vodoprávní úřady, mezi které patří obecní 

úřady, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, krajské úřady a ministerstva jako ústřední vodoprávní úřady. Pokud jsou 

dotčeny zájmy podle vodního zákona, vydávají vodoprávní úřady coby dotčené 

orgány157 závazná stanoviska při postupu podle stavebního zákona při umisťování, 

povolování, užívání a odstraňování staveb a co je z hlediska územního plánování 

obzvlášť důležité, uplatňují i stanoviska podle §4 odst. 2 písm. b) StZ k návrhům 

politiky územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci. Konkrétně obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním 

plánům s výjimkou územních plánů těchto obcí, krajské úřady uplatňují stanoviska 

k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností a MŽP 

společně s Ministerstvem zemědělství uplatňují stanoviska politice územního rozvoje a 

k zásadám územního rozvoje.  

Postavení zákona o ochraně ovzduší je vzhledem k územnímu plánování ve 

srovnání s ostatními zkoumanými složkovými zákony ochrany životního prostředí 

specifické, neboť tento zákon se pochopitelně nedotýká žádné zřetelně vymezené části 

či druhu území. Místo toho se zákon bez rozdílu zaměřuje na celé území České 

republiky, přičemž jeho cílem je zejména „předcházení znečišťování ovzduší a 

snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená 
                                                 
157 Těmito dotčenými orgány jsou na základě §107 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, krajské úřady.  
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znečištěním ovzduší“ 158. Ochrana ovzduší se tudíž v územním plánování projevuje 

výhradně „nepřímo“ prostřednictvím stanovisek a závazných stanovisek dotčených 

orgánů podle §4 StZ. Ústředním orgánem ochrany ovzduší je MŽP, které vydává 

stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, zatímco krajský 

úřad vydává stanovisko k územním a regulačním plánům. Závazná stanoviska vydává 

v územním řízení kromě výše uvedených orgánů i obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, a to v situacích, kdy k tomu není zmocněno ani MŽP ani krajský úřad, 

přičemž MŽP vydává stanoviska k velkým dopravním stavbám a krajský úřad 

k umisťování a stavbě stacionárních zdrojů znečištění podle přílohy k zákonu o ochraně 

ovzduší. Jak MŽP, tak krajský úřad mohou ve svých závazných stanoviscích stanovit 

podmínky pro realizaci dotčeného záměru a pokud má při činnosti plánovaného 

stacionárního zdroje znečištění docházet k překračování některého z imisních limitů, 

může krajský úřad stanovit kompenzační opatření. 

                                                 
158 §1 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
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Závěr 

 Na základě podrobného zkoumání příslušných právních pramenů lze 

konstatovat, že český právní řád obsahuje robustní úpravu územního plánování, jejíž 

nedílnou součástí je i ohled na zájmy ochrany životního prostředí. Jedná se o důsledek 

rozsáhlých kodifikačních a rekodifikačních prací, které probíhají od Sametové revoluce 

a které zasáhly příslušnou legislativu jak v oblasti samotného územního plánování, tak 

zejména v oblasti ochrany životního prostředí. V souladu s tím, co bylo řečeno 

v kapitole o historickém vývoji, přitom lze říci, že v porevolučním období bylo na co 

navazovat, neboť na poli ochrany životního prostředí i při územně plánovací činnosti již 

existovala řada právních předpisů včetně některých kvalitních. Jejich chronickým 

nedostatkem ovšem byla malá vůle naplňovat jejich cíle a pravidla v praxi a některé 

další neduhy typické pro právní normy minulého režimu, jako je centralistické pojetí 

rozhodování s malou nebo vůbec žádnou účastí veřejnosti, chabými a nefunkčními 

prostředky obrany proti činěným rozhodnutím a nadřazení plnění hospodářských plánů 

státu jakýmkoliv jiným zájmům. 

   Byla to tudíž teprve až revolucí podmíněná změna společenského a politického 

klimatu ve vtahu k životnímu prostředí, které umožnila jej v územním plánování 

efektivně chránit, přičemž tato tendence se v územním plánování plně projevila až 

s příchodem současného stavebního zákoníku v roce 2006. Východiskem pro územně 

plánovací činnost se stal koncept trvale udržitelného rozvoje, který je na mezinárodní 

scéně obecně platnou mantrou při definování lidského přístupu k životnímu prostředí. 

Český stavební zákon si s ohledem na svůj předmět zájmu tento koncept jemně 

terminologicky přizpůsobil, když hovoří o tzv. udržitelném rozvoji území, avšak princip 

je stejný – udržovat takový vztah mezi lidskou snahou o hospodářský růst a z něj 

odvozenému zvyšování životní úrovně na straně jedné a ochrany životního prostředí na 

straně druhé, který nevede k nevratným změnám či poškození životního prostředí, jež 

by v budoucnu nebylo možné zvrátit.  

 Nacházet v konkrétních případech rovnováhu mezi zájmy hospodářskými, 

ekologickými i sociálními je však úkol nesnadný a právní reglementace nikdy nemůže 

nabýt takové podrobnosti, aby stanovovala přesný způsob řešení každé eventuální 

situace, kdy jsou zmiňované zájmy v konfliktu. Je tudíž hlavně věcí orgánů územní 
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plánování, jakým způsobem bude reálně zahrnována problematika ochrany životního 

prostředí do tvorby konkrétních koncepčních dokumentů či jaká váha bude ochraně 

životního prostředí přikládána při konkrétním rozhodování v území. Aby ochrana 

životního prostředí při územním plánování nespočívala na libovůli orgánů územního 

plánování limitované toliko obecnými právními zásadami s nejistou mírou 

vymahatelnosti, jsou do územního plánování pevně integrovány některé postupy a 

nástroje, jakými jsou připomínky, vyjádření, (závazná) stanoviska či vyjádření, pomocí 

kterých mohou do procesu územního plánování vstupovat i „nezávislé“ subjekty, pro 

něž by měla či mohla být ochrana životního prostředí skutečně upřímným zájmem. 

Obzvláště důležitou roli přitom hraje stanovisko vydávané v rámci posuzování vlivů 

koncepcí či záměrů na životní prostředí, které je ve stavebním zákoně pevně spojeno 

s vlastním postupem pořizování nástrojů územního plánování. 

 Nejvýznamnější úlohu mezi zmiňovanými „nezávislými“ subjekty mají dotčené 

orgány působící na úseku ochrany životního prostředí, jejichž činnost je upravena 

příslušnými složkovými zákony, a veřejnost, která je v určitých případech 

reprezentována občanskými sdruženími či tzv. zástupcem veřejnosti. Účast veřejnosti 

především na podkladě veřejných projednání lze přitom považovat za nenahraditelnou 

složku demokratického a otevřeného přístupu státu k územnímu plánování, bez které by 

nezřídka nebyl na životní prostředí brán patřičný zřetel. Ani zapojení dotčených orgánů 

do procesu územního plánování totiž nemůže být vždy zárukou zákonného, natož 

žádoucího postupu respektujícího ochranu životního prostředí. To se projevuje řadou 

soudních rozhodnutí, které částečně či zcela ruší vydané nástroje územního plánování, 

neboť jsou při jejich tvorbě obcházeny nebo podceňovány postupy směřující k ochraně 

životního prostředí, zejména posuzování vlivů příslušných koncepcí a záměrů na životní 

prostředí, či kdy je omezována zákonem zaručená účast veřejnosti. Příkladem budiž 

řada významných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, mezi jinými například 

zrušení celých zásad územního rozvoje jihomoravského kraje kvůli špatnému provedení 

posuzování SEA159, zrušení několika částí zásad územního rozvoje Prahy z podnětu 

                                                 
159 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6. 2012, čj. 1 Ao 7/2011 - 526, 2698/2012 Sb. NSS, 

www.nssoud.cz 
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různých subjektů hájících zájmy ochrany životního prostředí160 či nedávné zrušení části 

územního plánu Pohořelic pro nesoulad s nadřazenými územně plánovacími 

dokumenty161. 

 Z uvedených rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je zřejmé, že ani sebevíce 

kvalitní právní předpisy upravující územní plánování a související zajištění ochrany 

životního prostředí nemohou samy o sobě dosáhnout žádoucího stavu, pokud se je 

odpovědné orgány snaží obcházet a přizpůsobovat si je svým partikulárním zájmům. 

Tím se dostáváme k obecnému problému právního prostředí v České republice, který 

vyplývá ze skutečnosti, že kromě kvalitní legislativy je nezbytná i vysoká míra respektu 

k právu ze stran všech zúčastněných subjektů včetně státní správy, neboť bez odhodlání 

adresátů právních norem řídit se jejich pravidly a zejména jejich duchem, jsou sebelepší 

předpisy bezzubé. Na úseku územního plánování se na tomto stavu patrně mnoho 

nezmění ani s účinností novely stavebního zákona, která je napříč prací podrobně 

probírána a kolem níž nyní v právním i mimoprávním prostředí proudí živá diskuze. 

Z protichůdných postojů různých stran této diskuze, kdy na jedné straně je novela 

kritizována stavebními podnikateli za přílišné otevírání veřejnosti162 a na druhé straně je 

ekologickými organizacemi kritizována přesně v obráceném gardu, byť o poznání 

mírnější formou163, vyplývá, že způsob úpravy ochrany životního prostředí v územním 

plánování je kontroverzní veřejné téma, u kterého patrně nikdy nejde nalézt konsensus o 

tom, jak by tato úprava měla vypadat a jak by měla být naplňována v praxi. Nikdy 

ovšem nelze polevit z požadavku, aby byla platná právní úprava důsledně dodržována, 

což je pro právníky věnujícím se právu životního prostředí podle mého názoru hlavní 

výzva.  

                                                 
160 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2. 2011, čj. 6 Ao 6/2010 - 103, 2552/2012 Sb. 

NSS, www.nssoud.cz a Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.1. 2011, čj. 7 Ao 7/2010 - 133, 

www.nssoud.cz  
161 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12. 2012, čj. 6 Ao 4/2010 - 88, www.nssoud.cz  
162 http://mediafax.nova.cz/clanek/politika/poslanci-uvedli-do-zivota-legislativni-zmetek-schvalovani-

staveb-trva-deset-let.html  
163 http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-novelu-stavebniho-zakona-bez-vetsiho-

omezeni-prav-obcanu/  
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Resumé 

Spatial planning as an instrument of environmental protection 

 

Spatial planning is an activity organized both by the state and self-governing 

authorities, whose main purpose is creation of conceptions that determine the use of 

corresponding part of state territory. These conceptions are termed as conceptual 

instruments of spatial planning and they are made on the level of the whole state (spatial 

development policy), regions (spatial development principles) and municipalities 

(master or zoning plans). Besides conceptual instruments spatial planning also 

comprehends realization instruments, within those the zoning permit is by far the most 

important because it is necessary for realization of vast majority of particular projects in 

respective area, regardless whether these are constructional or any other projects. 

Considering the fact that creation and application of instruments of spatial 

planning has decisive effect on the way in which every part of Czech Republic’s 

territory is managed and changed, it’s obvious that good spatial planning has to take 

protection of natural environment into account. Building Act as the core statute 

regulating the matter of spatial planning claims the environmental protection as one of 

its main goals through the concept of sustainable land development, which combines 

economic and social development with ecological sustainability as its main principle. 

Since it is not viable to entrust environmental protection solely to authorities who are 

actually creating instruments of spatial planning, the Building Act in cooperation with 

several other statutes specifies procedures that should secure proper environmental 

protection. 

Probably the most important instrument providing environmental protection 

represents the process of assessing most of the conceptions and some of the particular 

projects´ impact on the environment in accordance with respective EU legislation which 

is implemented in Czech law both by special statute as well as by Building Act itself 

when it comes to spatial planning. Similarly important as environmental impact 

assessment is the process of acquiring binding stances of so called concerned authorities 

whose main purpose is protection of partial environmental units based on specific 

statutes addressing various components of natural environment.    
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Abstrakt  

 Předkládaná práce se zabývá procesem územního plánování se zřetelem na 

postupy a způsoby, jakými je při něm zabezpečována ochrana životního prostředí. 

Výchozím pramenem pro tento popis je stavební zákon, přičemž autor věnuje velkou 

pozornost změnám, které přinesla rozsáhlá novela stavebního zákona účinná od počátku 

roku 2013. Po nástinu historického vývoje probíraného tématu následují definice 

základních pojmů a cílů územního plánování, po nichž se výklad dostává k subjektům 

územního plánování, mezi nimiž se autor zaměřuje zejména na dotčené orgány a 

veřejnost jakožto subjekty s rozhodujícím vlivem na reálné prosazení ochrany životního 

prostředí. Dále jsou rozebírány jednotlivé nástroje územního plánování, jejichž tvorba a 

aplikace je praktickým odrazem územně plánovací činnosti. Z hlediska ochrany 

životního prostředí je však důležitý zejména způsob, jakým se do tvorby nástrojů 

územního plánování promítá jednak proces posuzování vlivů příslušných koncepcí či 

záměrů na životní prostředí, a taktéž úprava ochrany životního prostředí obsažená 

v jednotlivých složkových zákonech, což je předmětem závěrečných dvou kapitol. 
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Abstract 

 Presented thesis is dealing with the process of spatial planning with emphasis on 

the ways and means of securing environmental protection. Leading source for such 

description is the Building Act, which has been extensively changed by the amendment 

that came into effect in the beginning of 2013. After the brief outline of historic 

development of given topic and definitions of basic terms and targets of spatial 

planning, the thesis continues with classification of subjects of spatial planning. Among 

other subjects the author pays special attention to so called concerned authorities of 

state administration and to the public since those subjects have crucial influence on how 

the environmental protection is really provided in spatial planning. Another part of 

thesis contains analyzing instruments of spatial planning whose creation and application 

is the actual fulfillment of spatial planning activity. However, from the viewpoint of 

environmental protection, it is even more important than instruments of spatial planning 

themselves that certain procedures during creation of those instruments are 

implemented. Firstly, it is the process of assessment of conceptions and projects 

regarding their impact on the environment and secondly it is the way in which 

provisions of special statutes providing protection to particular components of natural 

environment affect spatial planning. These processes are topics of last two chapters. 



132 

 

Klí čová slova – Key words 

Územní plánování – Spatial planning 

Ochrana životního prostředí – Environmental protection 

Dotčené orgány státní správy – Concerned authorities of state administration 

 

 


