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1. Úvod 

 

 Každý den můžeme sledovat, jak se naše planeta před našima očima mění, ať už 

díky vlivům, které lze považovat za přirozené, tak díky vlivu člověka, který je součástí 

této planety a její přírody a s trochou nadsázky můžeme říct i jejím „produktem“. Často 

se však člověk chová tak, jakoby zde měl pobývat jen dočasně a po spotřebování 

veškerého potenciálu planety měl možnost přesunout se na jiné místo galaxie. Možná se 

Vám mohou zdát první řádky mého úvodu přehnaně patetické, ale já mám opravdu 

někdy pocit, že člověk - individualita, jako součást komplexu zvaného příroda 

dostatečně nechápe nutnost zvažování důsledků svých kroků, ať už se týkají  stavby 

krmelce někde na Šumavě, nebo třeba energetické koncepce Německa. Člověk je se 

svou schopností nadměrného využívání přírodních zdrojů a následnou tvorbou emisí, 

odpadů, ale i zástavbou hlavním strůjcem přeměny přírody a krajiny a životního 

prostředí jako takového a tyto změny mají ne vždy pozitivní efekt.  I přes tento můj 

mírně negativistický začátek však musím podotknout, že od 70. let minulého století 

dochází k systematickému vytváření právních, ekonomických, politických, a dalších 

potřebných předpokladů pro komplexní ochranu životního prostředí a že právní 

předpisy EU upravující oblast ochrany životního prostředí, ovlivňující samozřejmě i 

právní úpravu ČR, jsou v současnosti jedny z nejpřísnějších na světě. 

 I v naší právní úpravě došlo po letech totalitního zanedbávání ochrany životního 

prostředí, které vedlo přes znečištění vody a poměrně rozsáhlou degradaci půdy až 

k dnešním „ekologickým zátěžím“ k rozsáhlé novelizaci zastaralých a vydání nových 

právních předpisů. Ty byly na poměry, které následovaly po revolučním vystřízlivění, 

leckdy dosti odvážné, jako např. zákon č. 114/1992 Sb., který přinesl nové přístupy 

umožňující efektivní ochranu přírody, což se od roku 1992, kdy byl uplatňován stalo 

několikrát cílem kritiky a napadání a snahy o zrušení některých prvků, zejména účasti 

veřejnosti.1 V porevolučních letech, kdy „establishment nebyl stabilizován, byrokratické 

aparáty nebyly konsolidovány, skupinové zájmy nových vlastníků ještě nepůsobily a 

v nezralé, poněkud chaotické době přechodu od reálného socialismu k reálnému 

                                                 
1 Miko, L., a kol., Zákon o ochraně přírody a krajin, Komentář, C.H.Beck, 2007, str. XIII 
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kapitalismu se dalo prosadit všelicos“2 se něco takového naštěstí podařilo. Tento zákon 

je účinným nástrojem, který slouží k státní ochraně přírody a krajiny a přinesl nové 

přístupy umožňující efektivní ochranu přírody. Jeho účelem je v obecné rovině 

především ochrana krajiny, různorodosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit 

přírody a přispění k jejich aktivní obnově. 

 K nejvýznamnějším nástrojům, které slouží k ochraně životního prostředí patří 

bezesporu územní plánování – vzhledem k tomu, že nástroje územního plánování mají 

dlouhodobé důsledky, existuje dlouhodobá možnost dosti významně ovlivňovat životní 

prostředí v konkrétním území. 

 Změny, které se provádějí v uspořádání území mívají většinou vliv na 

rozsáhlejší okolí, mohou ovlivnit jeho kvalitu a také jsou na ní závislé. To jsou důvody, 

proč je zapotřebí nakládání s územím usměrňovat a starat se o ochranu veřejných 

zájmů, jenž míří k tomu, aby bylo racionálně využíváno zastavěné území a vymezovány 

zastavitelné plochy a chráněno nezastavěné území, což vede ke snížení nebezpečí 

nevratných procesů jeho přeměny. Těžištěm ochrany těchto veřejných zájmů je právě 

úprava nástrojů územního plánování, která uspořádání území řeší kontinuálně i 

komplexně a koordinuje jak veřejné, tak soukromé zájmy. 

 Základním předpisem, který zastřešuje problematiku územního plánování je 

stavební zákon, který je s několika novelizacemi účinný již 6 let. Historie územního 

plánování na našem území je však mnohem starší. Již koncem 19. století byly vydané 

první právní předpisy upravující tuto oblast, které platily zvlášť pro Prahu, Brno, ostatní 

České a ostatní Moravské obce. V roce 1949 byla tato roztříštěná úprava nahrazena 

zákonem č. 280/1949 Sb., o územním plánování. Přes zákon č. 84/1958 Sb. a zákon č. 

50/1976 Sb. dospěl vývoj až k dnes platnému a účinnému zákonu č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řízení. I když bylo mnoho zásadních otázek již 

předmětem novelizací a vyřešení jiných zase bylo cílem posuzování Nejvyššího 

správního soudu nebo Ústavního soudu, praxe stále ukazuje, že úprava tak složitého, 

komplexního systému, jakým proces územního plánování bezesporu je, představuje běh 

na dlouhou trať a jen těžko si dokážu představit onu cílovou pásku v podobě perfektní 

právní úpravy, která bude vyhovovat jak teoretikům, tak státní správě a jejím úředníkům 

                                                 
2 Kužvart, P., K účasti veřejnosti v rozhodování ve věcech životního prostředí, České právo životního 
prostředí, 1/2001, str. 24 
 



 7

a  neposlední řadě osobám z řad dotčené veřejnosti. Stavební zákon prošel v nedávné 

době poměrně značnou novelizací3, která by však nezměnila původní koncepci zákona 

z roku 2006. Proto se při výkladu jednotlivých kapitol, jejichž obsah s novelizovanou 

úpravou souvisí zaměřuji na problematické instituty a jednotlivá ustanovení StZ a 

pokouším se analyzovat jejich možná řešení, ať už připravovanou novelou navržená, či 

odmítnutá. Cílem mé práce však není jen předat informace o připravované legislativě, 

ale též nastínit problémy, které zatím právní úprava neřeší nebo řeší nejednoznačně a 

ponechává řešení na interpretaci soudů, což je především otázka účasti veřejnosti, 

přezkumu nebo třeba závazných stanovisek. 

 V první kapitole mé práce, tedy úvodu nastiňuji jaké vnější faktory a úvahy mě 

vedly k výběru tématu životního prostředí a územního plánování a uvádím zde též, co je 

obsahem mé práce, na jaké problémy se zaměřuji a seznamuji adresáty mé práce 

s nejnovějšími změnami v oblasti územního plánování, které ji ovlivnily. 

V následujících třech kapitolách se zabývám spíše teoretickou stránkou územního 

plánování a uvědomuji si, že tato část může působit dosti popisně, ovšem pro pochopení 

celé problematiky jsem tuto formu shledal nezbytnou. Abychom pochopili smysl 

plánování v území a jeho jednotlivé instituty, je nutné se nejdříve ponořit do jeho cílů a 

účelu, vysvětlit si jaká právní úprava té současné předcházela a následně spojit 

jednotlivé instituty a nástroje s vysvětlením procesu jejich vzniku a možnosti užití 

v praxi. V páté kapitole se již zabývám otázkou dotčených orgánů a závazných 

stanovisek, kde se zaměřuji především na zatím nejednotný názor Nejvyššího správního 

soudu na přezkoumatelnost závazných stanovisek. Ovšem objektivně neméně důležitá 

je též problematika posuzování vlivů na životní prostředí, kterou rozebírám v kapitole 

šesté a která stejně jako jiné problematiky, na které v práci upozorňuji, doznala 

pozitivních změn díky novele StZ. Poslední kapitolu jsem věnoval poměrně praktické 

problematice, tedy účastenství veřejnosti na procesech územního plánování. Osobně 

tuto část považuji za nejdůležitější z pohledu současných nedostatků právní úpravy 

územního plánování a snažím se nastínit řešení některých problematických částí právní 

úpravy. 

  

                                                 
3 viz zákon č. 350/2012 Sb. 
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2. Základní pojmy, cíle a instituty 

2.1 Pojem a cíle územního plánování 

 

 Stejně jako bezpočet jiných těžko uchopitelných pojmů, které se v právu 

vyskytují, ani územní plánování nemá svoji zákonnou definici, ale stavební zákon 

stanoví v úvodních ustanoveních jeho základní cíle a úkoly a ponechá tak jednoznačné 

vymezení významu tohoto pojmu na literatuře4, článcích a jiných odborných 

publikacích. Pokusím se tedy v této úvodní pasáži také chopit tohoto úkolu a nejprve 

vymezím jakési základní „motto“ stavebního zákona, jímž je utváření optimálních 

podmínek pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, jenž mají základ v souladu podmínek 

životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel.5 

V územním plánování tedy půjde o to nalézt jakousi rovnováhu mezi těmito často 

protichůdnými veřejnými zájmy a vytvořit tak vyvážený, stabilní vztah jenž vzhledem 

k nemožnosti podřazení ani jednoho z těchto zájmů musí být řešen kompromisní cestou. 

Je důležité si uvědomit, že území je vzácný statek a že zájmy na jeho využití mnohdy 

překračují jeho kapacitu. Nejobsáhlejší vymezení charakteristiky územního plánování 

obsahuje pravděpodobně důvodová zpráva ke StZ, která říká, že základem ÚP je 

„sledování, posuzování a vyhodnocování stavu a možností území, zajišťování ochrany 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot a identifikace problémů v území a 

následné trvalé a soustavné zpřesňování a konkretizování veřejných zájmů na využití 

území“.6 Tyto činnosti by pak měly v důsledku přispět k racionálnímu využití 

zastavěného území a k ochraně nezastavěného území. Jak důvodová zpráva dále uvádí, 

ÚP je „výrazem potřeby společnosti“ usměrňovat nakládání s územím a chránit veřejné 

zájmy z důvodu dalekosáhlých účinků jakýchkoliv změn, které člověk v území provádí. 

Podle mého názoru je to však též povinnost člověka, který nese zodpovědnost za své 

jednání (nebo by alespoň měl nést) na rozdíl od zvířat a napravovat negativní důsledky 

                                                 
4 Např.: Územní plánování lze charakterizovat jako souhrn opatření, vztahujících se k možnostem a 
mezím nakládání s územím. Je to proces, jehož úkolem a účelem je ve veřejném zájmu komplexně a 
zároveň soustavně řešit funkční využití území, stanovit zásady jeho organizace a věcně a časově 
koordinovat činnost v území ovlivňující jeho rozvoj, zejména výstavbu za současného zachování či 
rozvíjení hodnot území. Kliková, Havlan, Valachová, Hamplová: Stavební právo praktická příručka. 
Linde, 2009, str. 10 
5 srov. § 18 odst. 1 StZ 
6 Důvodová zpráva ke StZ, dostupná na www.mmr.cz 
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uspokojování svých potřeb a díky své schopnosti reflexe plánovat a předcházet tak 

škodám budoucím. Úkoly územního plánování jsou z tohoto pohledu opravdu 

rozlišovány podle různých časových rovin. Na jedné straně se analyzuje jaký je 

současný stav na základě územně analytických podkladů aby se vzápětí navrhlo několik 

možných řešení problémů za pomoci územní studie a tyto pak byly dále konkretizovány 

v územně plánovací dokumentaci. V konečné fázi pak dochází k realizaci záměrů 

takovými nástroji jako jsou územní řízení, stavební povolení či pozemkové úpravy. Aby 

územní plánování plnilo svou komplexní funkci, musí vycházet ze „spolehlivých 

informací o stavu určitého území, z poznatků přírodních, technických, společenských a 

jiných vědních oborů  a musí mít znalost stavu ŽP v území, o zhodnocení možných 

dopadů  uvažovaných změn, znalost koncepcí rozvoje dopravy, osídlení a jiných 

činností, vyplývajících ze státních programů a z jiných dokumentů, s dopadem na dané 

území“.7  

 Základní cíl územního plánování vymezuje stavební zákon ve svém § 18 odst. 1 

jako vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, který stojí na 

vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 

společenství obyvatel a vyvažování podmínek pro vztah těchto veřejných zájmů. Více 

se pojmu udržitelný rozvoj území budu věnovat v následující kapitole. Územní 

plánování má dále cílit k ochraně a rozvíjení přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území, počítaje i urbanistické, architektonické a archeologické dědictví.8 Jako 

prioritní složku životního prostředí zmiňuje stavební zákon krajinu, k jejíž ochraně 

vybízí s odkazem na prostředí života obyvatel a jejich totožnost. Konkrétnějšími cíly 

z územního hlediska jsou pak ochrana nezastavěného území spolu s nezastavitelnými 

pozemky a určování hospodárného využívání zastavěného území.9 

2.2 Úkoly územního plánování  

 Pro uplatňování výše zmíněných cílů územního plánování zákon zmocňuje 

územně plánovací orgány k úkolům, jenž platí obecně  pro použití v rámci všech 

nástrojů územního plánování a při územně plánovací činnosti, ovšem jejich priorita 

                                                 
7 Damohorský, M., a kol., Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, 2010, str. 205 
8 viz § 18 odst. 4 StZ 
9 vymezení těchto pojmů viz § 2 StZ 



 10

bude u různých nástrojů a činností rozdílná.10 Stavební zákon ve svém § 19 stanoví 

příkladným výčtem rejstřík úkolů územního plánování, přičemž z pohledu ochrany 

životního prostředí jsou nejdůležitější tyto: 

 zjišťování a posuzování stavu území, jeho přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot 

 stanovení koncepcí rozvoje území s přihlédnutím k hodnotám a 

podmínkám území 

 prověřování a posuzování potřeb změn v území, veřejného zájmu na 

jejich provedení a jejich přínosů, problémů a rizik mimo jiné také 

s ohledem na životní prostředí 

 vytváření podmínek v území pro snižování nebezpečí přírodních a 

ekologických katastrof a případné odstraňování jejich důsledků 

 regulace rozsahu ploch pro využívání přírodních zdrojů  

 určování nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do 

území 

 uplatňování ekologických poznatků 

Nejen při územně plánovací činnosti se přihlíží k cílům a úkolům výše uvedeným, ale 

též při vymezení ploch a vymezení a využití pozemků.11 Jedním z nejdůležitějších úkolů 

z pohledu ochrany životního prostředí, jenž stavební zákon zmiňuje v samostatném 

odstavci je vyhodnocení vlivů nástrojů územního plánování, tedy politiky územního 

rozvoje, zásad územního rozvoje, popřípadě za zákonem stanovených podmínek též 

územního plánu na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je vyhodnocení vlivu na 

životní prostředí ve smyslu směrnic EU.12 Jelikož vyhodnocení vlivu na udržitelný 

rozvoj území se prolíná téměř všemi fázemi procesu územního plánování, má tento úkol 

z pohledu ochrany životního prostředí zcela zásadní význam. 

                                                 
10 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 2006, str. 74 
11 viz § 3 odst. 1  a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území   
12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů 
na životní prostředí, směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a 
planě rostoucích rostlin, směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících 
ptáků 
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2.3 Principy a zásady územního plánování 

 Základní principy a zásady územního plánování můžeme dovodit z ustanovení 

StZ vymezujících jeho cíle. Princip prevence, jenž je základním a obecným principem 

nejen práva ŽP lze spatřovat již v požadavku § 18 odst. 1 StZ. Negativní důsledky 

činnosti člověka mají mnohem výraznější vliv na životní prostředí než působení 

ostatních živočichů a škody, které takto člověk napáchá jsou mnohdy nevratné. Již dnes 

můžeme pociťovat sami na sobě zhoršování zdraví celé populace, každodenní vymírání 

rostlinných i živočišných druhů a vliv vyčerpávání přírodních zdrojů jak na přírodu, tak 

ekonomickou a hospodářskou situaci ve světě. Význam principu prevence je v ochraně 

ŽP  zdůrazněn významem ŽP pro existenci života, jeho charakterem systému  se 

složitými a dosud málo poznanými funkcemi a vazbami jeho jednotlivých částí, 

nedostatečnou znalostí důsledků mnoha lidských aktivit na tento složitý systém.13 

Jakkoliv je pokrok ve všech oblastech lidského života znát doslova na každém kroku, 

stále bohužel nedokážeme plně určit jak, do jaké míry a hlavně kdy se naše činnost 

v prostředí kolem nás projeví a je tak nutné analyzovat všechny plánované kroky a na 

základě toho stanovit preventivní opatření k minimalizování negativních stavů. 

Zásadním předpisem, který by měl prevenci zajišťovat je zákon č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, o jehož provázanosti se StZ pojednám v dalších 

kapitolách. 

 S principem prevence pak úzce souvisí princip komplexní ochrany, který StZ 

zmiňuje v podobě požadavku na „komplexní řešení“. Jedním dechem k němu musíme 

přiřadit i princip integrace, protože, jak trefně uvádí prof. Damohorský, jsou tyto dva 

pojmy dvěma stranami jedné mince a „integrace je v podstatě procesní formou principu 

komplexnosti“.14 Při uvažování o možných důsledcích lidské činnosti do budoucnosti se 

nelze omezovat pouze na jednotlivé složky ŽP, jako je voda, vzduch, půda, ale je nutné 

mít na paměti jejich vzájemné propojení, které navíc v případě vody a ovzduší nemusí 

být limitováno hranicemi obcí, krajů či států. Stejně jako jsem zmiňoval u principu 

                                                 
13 Pekárek, M., Územní plánování – jeho postavení a úloha při ochraně životního prostředí a jeho vztahy 
k dalším koncepčním nástrojům ochrany životního prostředí z pohledu práva, Sborník z konference 
Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 
2003, str. 1 
14 Damohorský, M., Integrace a právo životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 
2/2006, str. 10 
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prevence i zde platí, že lidské poznatky nejsou ještě zdaleka na tak vysoké úrovni, 

abychom dostatečně předpokládali vzájemné vazby a vztahy jednotlivých složek. 

Územní plánování spojuje jak integraci vnitřní, tak vnější. Vnitřní vychází z toho, že se 

ÚP neomezuje na ochranu některé konkrétní složky životního prostředí, ale zajišťuje 

ochranu ŽP v jeho komplexnosti hlavně institutem posuzování vlivů. Vnější integrace je 

projevem charakteru územního plánování jako nástroje, který má za cíl vytváření 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, tedy nejen oblast životního prostředí, ale též 

hospodářského rozvoje, společenství obyvatel, jako sociální problematiky a výstavby 

jako do jisté míry problematiky technické. Integrace sebou nese jak ekonomický efekt v 

podobě úspor, urychlení řízení a postupů a větší právní jistotu, tak ale i riziko 

jednostranného zdůrazňování jen některých aspektů rozhodovacích procesů, vyšší míru 

byrokracie a opomenutí některých odborných otázek.15 Kromě stavebního zákona je 

typickým předpisem ovládaným těmito dvěma principy také zákon o integrované 

ochraně.16 

 Princip trvale udržitelného rozvoje (dnes používán též jen „udržitelný rozvoj“) je 

stěžejním pojmem koncepcí napříč všemi vědeckými oblastmi. Parafrázováním Dr. Gro 

Harlem Brundtlandové bych ho vyjádřil jako takový způsob rozvoje, při kterém je při 

uspokojování potřeb současné populace zároveň neoslabována možnost generací 

budoucích naplňovat své vlastní potřeby.17 Tento pojem nelze chápat jen jako péči a 

ochranu ŽP, jak by se na první pohled z kontextu jeho vzniku mohlo nabízet. Mimo 

environmentálního zahrnuje též ekonomický a sociální rozměr, popřípadě v širším 

kontextu též kulturní rozměr, který můžeme dovodit v souvislosti s výkladem 

udržitelného rozvoje území ve stavebním zákoně.18 Trvale udržitelný rozvoj můžeme 

chápat jako „komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů 

a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí, materiální i duchovní, při plném 

respektování environmentálních limitů (které představují právě onu „možnost 

                                                 
15 více k vnitřní a vnější integraci a jejích výhodách i nevýhodách viz Damohorský, M., Integrace a právo 
životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 2/2006, str. 10 a 11 
16 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů 
17 Brundtlandová, G. H., Zpráva pro Světovou komisi OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED)-Naše 
společná budoucnost, 1987 
18 srov. § 18 odst. 4 StZ. K tomu více Machová, M., Udržitelný rozvoj území v novém stavebním zákoně a 
v souvisejících dokumentech, příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 1/2007, str. 47 
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budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“)“.19 Základními cíly trvale 

udržitelného rozvoje v ČR, důležitými z hlediska tématu této práce, jsou především 

zajišťování dobré kvality všech složek životného prostředí a funkčnosti jejich vazeb a 

harmonických vztahů mezi ekosystémy, zachování biologické rozmanitosti, podpora 

recyklace za účelem snižování exploatace krajiny a spotřeby importovaných surovin, 

zajišťování ochrany neobnovitelných zdrojů, atd.20 Ve StZ je pojem udržitelného 

rozvoje zaveden již v § 1, kde se uvádí, že zákon upravuje mimo jiné „vyhodnocování 

vlivů na udržitelný rozvoj území“ a v § 18, kde je mezi cíli ÚP uvedeno též vytváření 

předpokladů pro udržitelný rozvoj území, který je na tom samém místě definován jako 

„vyvážený vztah 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“. Jak vyplývá ze StZ a 

z vyhlášky č. 500/2006 Sb., budou cíle udržitelného rozvoje za prvé monitorovány ex 

post a za druhé prosazovány ex ante. Monitorování ex post má podle StZ probíhat např. 

na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje v rámci její aktualizace 

podle § 35 StZ, obsahující zejména vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, na 

základě zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje podle § 42 StZ  v rámci 

aktualizace zásad územního rozvoje, dále např. na základě stanovení priorit územního 

plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území podle přílohy č. 4 vyhlášky 

500/2006 Sb. nebo požadavku na posouzení vlivu na ŽP v návrhu pokynů na zpracování 

změny územního plánu podle § 55 StZ. Prosazování cílů udržitelného rozvoje ex ante 

má zajistit např. aktualizace politiky územního rozvoje na základě zprávy o 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ze které pak následně vláda vychází při 

rozhodování o tom, zda aktualizovat PÚR, nebo zpracovat nový návrh21. Princip trvale 

udržitelného rozvoje je v ÚP uplatňován při přípravě koncepčních nástrojů územního 

plánování, za účelem odhadu případných budoucích vlivů uplatňování těchto nástrojů a 

v rámci toho se využívá posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (posuzování 
                                                 
19 Rynda, I., Trvale udržitelný rozvoj a vzdělání, příspěvek do konference „Hledání odpovědí na výzvy 
současného světa, Praha, 2000, dostupný na: 
http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/sbornik/rynda.htm (20.9.2012) 
20 podrobněji ke strategickým cílům TUR např. Markvart, J., Udržitelný rozvoj v novém stavebním 
zákoně, příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 1/2006, nebo Strategie udržitelného rozvoje ČR, 
příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 2/2005 
21 Více k monitorování a prosazování cílů udržitelného rozvoje viz. např. Maier, K., a kol., Možné 
postupy v aplikování principů a ukazatelů udržitelného rozvoje v územním plánování, příloha časopisu 
Urbanismus a územní rozvoj, 6/2007, str. 7 
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SEA), v územním řízení se zase posuzují dopady konkrétních záměrů na ŽP 

(posuzování EIA).  

 Těmi, kdo dokáží nejúčinněji prosadit ochranu životního prostředí jsme my, jako 

obyvatelé obcí a měst. Princip účasti veřejnosti je tak velice účinným nástrojem, jak 

ovlivnit dění v území, ve kterém žijeme. Právo na život v příznivém životním prostředí 

je sice zakotven již na ústavní úrovni v čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

ale aby bylo takového stavu ŽP dosaženo, musíme se o to snažit sami svým přičiněním. 

Tato snaha však musí být také podepřena reálnou možností ji uplatňovat a to formou 

kvalifikovanou, tedy formou založenou na vědomostech a znalostech prostředí, území i 

objektivního a subjektivního práva, tedy za použití principu informovanosti. Právo 

získat včasné a úplné informace o stavu ŽP je též zakotveno v Listině základních práv a 

svobod  (čl. 35 odst. 2) a dostupnost těchto informací je pak nezbytný předpoklad 

k tomu, aby se veřejnost mohla účastnit na ochraně ŽP. Z pohledu mezinárodního patří 

ke stěžejním dokumentům tzv. Aarhuská úmluva22, která upravuje jak přístup 

k informacím a účast veřejnosti při rozhodování, tak přístup k právní ochraně 

v záležitostech ŽP a procesní a institucionální zajištění fungování úmluvy. „V územním 

plánování je kladen důraz na dostupnost garantovaných a aktualizovaných informací o 

území, která tak tvoří předpoklad úspěšného a efektivního rozhodování o území“.23 

Základními instituty, kterými StZ principy informovanosti a účasti veřejnosti naplňuje 

jsou veřejné projednání, podávání připomínek a námitek, zveřejňování písemností, 

institut zástupce veřejnosti a zapojování občanských sdružení do řízení podle StZ. Právu 

občanů na informace samozřejmě „odpovídá povinnost všech státních orgánů a 

právnických a fyzických osob takové informace poskytovat, přičemž listina klade důraz 

na včasnost a úplnost, protože jen takový způsob informování může vést k účinnému 

podílení se na kontrole opatření směřujících k zajištění tohoto práva“24. Z tohoto 

pohledu k výkladu těchto principů zařazuji i povinnost týkající se vedení evidence 

územně plánovací činnosti, ukládání písemností týkajících se územně plánovací 

dokumentace a umožnění veřejnosti do nich nahlížet. Pro úplnost je třeba doplnit, že 

komplexní úprava realizace práva na informace o životním prostředí je upravena 

                                                 
22 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti při rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí, publikovaná pod č. 124/2004 Sb. m. s.   
23 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z., Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 2006, str. 28 
24 Damohorský, M. a kol., Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck,  Praha, 2010, str. 242 
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zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, který představuje 

lex specialis k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 



 16

3. Prameny a subjekty územního plánování 

3.1 Platná právní úprava 

 Po více jak 30 letech, kdy problematiku ÚP upravoval zákon z roku 1976 byla 

přijata úplně nová právní úprava v podobě zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Stavební zákon z roku 1976 sice v českém právním řádu 

poprvé zakotvil  pojem „životní prostředí“ a po politických změnách roku 1989 došlo 

k novelizaci, kterou bylo opuštěno nazírání na ÚP jako na koncept 

národohospodářského plánování a pojetí centrálního řízení, ovšem postupem doby tyto i 

další změny již nepostačovaly, zákon postupně zastarával a ani četné novelizace tento 

stav nedokázaly odstranit či alespoň zmírnit, což vedlo k nutnosti přijetí kompletně 

nové právní úpravy25. Podstatné při její přípravě bylo, aby v této oblasti došlo 

k zesouladnění s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a ke 

slučitelnosti s právními akty tehdejších Evropských společenství. Při úvahách o budoucí 

úpravě samozřejmě musely být provedeny analýzy, které měly odhalit, které problémy 

tehdejší úpravy byly nejpalčivější a jaké cesty by mohly vést k modernizaci právní 

úpravy v oblasti ÚP a stavebního práva. K hlavním problémům staré úpravy patřilo26: 

 instituty a postupy ÚP již nevyhovovaly současným požadavkům 

 právní úprava oblasti ÚP a stavebního práva trpěla značnou nekonzistentností a 

nesystematikou způsobenou zejména častými legislativními změnami 

 tehdejší úprava postrádala některé instituty, zatímco jiné byly využívány jen 

s minimálními právními důsledky 

 neexistence NÚP pro koordinování územně plánovací činnosti v mezinárodních, 

republikových a přeshraničních souvislostech 

 nedostatečná účinnost a rychlost při řešení sporů mezi správními úřady 

 nejednotnost právní úpravy při spolupráci orgánů státní správy při hájení 

veřejných zájmů 

 nedostačující účast veřejnosti při pořizování ÚPD 

 

                                                 
25 Horzinková, E., a kol., Správní právo, zvláštní část, Plzeň, 2009, str. 117 
26 důvodová zpráva ke StZ, str. 106, dostupná na https://www.mmr.cz/getmedia/69090a6b-1401-43c2-
8078-c00fa6d1b7d7/Duvod_zprava_SZ_VN.pdf 



 17

Z těchto i dalších důvodů schválila vláda ČR již v roce 2001 věcný záměr k novému 

stavebnímu zákonu. Samotný stavební zákon byl po několika letech příprav přijat v roce 

2006 pod číslem 183/2006 Sb. a tradičně upravuje dvě úzce související části veřejného 

práva, tedy otázky územního plánování a stavebního řádu. 

 

K základním principům této nové právní úpravy v oblasti ÚP můžeme zařadit27: 

 

 přístup veřejnosti k informacím které se týkají území 

 zaručení, že veřejnost bude mít účast na procesech ÚP, s čímž souvisí i 

nabídka odborné pomoci ze strany orgánů veřejné správy 

 naplnění požadavků Aarhuské úmluvy 

 nezbytnost kvalitního, kvalifikovaného a hospodárného pořizování ÚPD a 

územního rozhodování na základě ÚAP, které poskytují trvalé, soustavné a 

odborně aktualizované vyhodnocení stavu území 

 uplatňování PÚR jako celostátního nástroje ÚP 

 uplatňování ZÚR jako nového nástroje územního plánování, koordinujícího 

rozvoj a uspořádání území kraje a územně plánovací činnosti obcí 

 využívání regulačního plánu, jako skupinového územního rozhodnutí, o 

jehož pořízení mohou zažádat také fyzické a právnické osoby 

 využívání nově zavedeného institutu územního souhlasu, který tak tvoří za 

splnění zákonných podmínek alternativu k ÚR 

 

Nově je upraven požadavek účasti veřejnosti v procesech podle StZ, tedy především při 

projednávání ÚPD nebo při územním řízení zavedením nového institutu, kterým je 

zástupce veřejnosti, jenž může podávat jak námitky, tak opravné prostředky, řádné i 

mimořádné. Tento institut a nedostatky jeho současné právní úpravy je rozveden v páté 

kapitole této práce. 

 Pro současný StZ bylo stěžejní přijetí nového správního řádu, který obsahuje 

právní úpravu obecnou a stavební zákon v nezbytné míře upravuje nutné odchylky. 

Nově je též vyčleněna úprava vyvlastnění do samostatného zákona č. 184/2006 Sb. o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, který představuje 

                                                 
27 důvodová zpráva ke StZ, str. 109  
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spolu se stavebním zákonem obecný předpis této problematiky. Zákon č. 184/2006 Sb. 

upravuje hmotně právní a procesně právní stránku institutu vyvlastnění, avšak veškeré 

účely vyvlastnění jsou stanoveny v celé řadě zvláštních zákonů28.  

 

Systematicky je StZ rozdělen na 7 částí: 

 úvodní ustanovení 

 výkon veřejné správy 

 územní plánování 

 stavební řád 

 společná ustanovení 

 přechodná a závěrečná ustanovení 

 účinnost 

 

Současná právní úprava by měla též naplňovat požadavky evropského práva a na poli 

územního plánování a stanovila si za cíl transponovat především směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí a směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a to především tam, kde se dotýkají 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, které představují 

koncepce posuzované z hlediska vlivů na ŽP a vlivů na území Natura 2000. Závazky 

vyplývající z práva EU však nebyly vždy dostatečně splněny. O požadavcích 

evropského práva, jeho transpozici, včetně jejích nedostatků a úpravě posuzování vlivů 

v našem právním řádu pojednávám v kapitolách 6 a 7. 

3.2 Výkon veřejné správy ve věcech územního plánování 

 Ve věcech územního plánování svěřuje stavební zákon působnost orgánům obcí, 

krajů, Ministerstvu a Ministerstvu obrany, které tak tvoří soustavu orgánů územního 

plánování. Tento pojem sice není StZ definován a StZ jej užívá sporadicky, ovšem lze 

jej označit za jakýsi zastřešující pojem pro vykonavatele veřejné správy v oblasti 

územního plánování. Těmi jsou za zákonem stanovených podmínek pořizovatelé 

nástrojů územního plánování, úřady ÚP a stavební úřady, které ovšem dikce StZ staví 

                                                 
28 např. v horním zákoně (zákon č. 44/1988 Sb.), vodním zákoně (254/2001 Sb.), stavebním zákoně 
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v jistém smyslu vedle orgánů ÚP. Stavební úřady však mají přinejmenším funkci 

součinnosti při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací 

dokumentace, což také zákonodárce zohlednil jejich zařazením do výčtu orgánů obce v 

§ 6 odst. 3 StZ, což ovšem působí „zcela neorganicky, zvláště s ohledem na skutečnost, 

že ostatní odstavce tohoto paragrafu (a to jak předcházející, tak i navazující) upravují 

působnost orgánů obcí na úseku územního plánování mimo úsek územního 

rozhodování; působnost stavebních úřadů je navíc ve stavebním zákoně upravena v 

rámci úpravy jednotlivých postupů na úseku územního rozhodování a stavebního 

řádu.“29  Obce a kraje vykonávají činnosti podle stavebního zákona buď v samostatné 

nebo přenesené působnosti. Činnost pořizování na úseku ÚP je vykonávána v přenesené 

působnosti, zatímco pod samosprávný výkon spadá schvalování dokumentace, které 

jednotlivé fáze pořizování uzavírá. Obecně je toto rozdělení řešeno § 5 odst. 2 StZ, jenž 

uvádí veškerou činnost orgánů územně samosprávných celků za výkon přenesené 

působnosti, pokud není zákonem rozhodování ve věci určeno zastupitelstvu obce nebo 

kraje. I rada obce či kraje však má svěřené některé úkony, které vykonává v samostatné 

působnosti.30 Tato dvojkolejnost je dána charakterem územně plánovací činnosti, kdy 

na jedné straně se jedná o činnost politické a samosprávné povahy a zásadní 

rozhodování týkající se pořizování a vydávání ÚPD je tak svěřeno zastupitelstvům krajů 

a obcí v rámci samostatné působnosti, ale na druhé straně je tato činnost značně 

administrativně i odborně náročná a je tak po této stránce svěřena do přenesené 

působnosti krajských a obecních úřadů. 

 Agendu UP tedy významně ovlivňují rozhodnutí orgánů samosprávy, tedy 

zastupitelstev krajů a obcí. Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti zejména 

rozhoduje o pořízení územně plánovací dokumentace, schvaluje výstupy jednotlivých 

etap (zadání, pokyny pro zpracování návrhu) v průběhu pořizování ÚPD nebo jejích 

změn a vydává tuto dokumentaci formou opatření obecné povahy. Zastupitelstvo též 

schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu. 

Co se týká zastupitelstva kraje, tak to v samostatné působnosti schvaluje zadání prvních 

zásad územního rozvoje a v případě jejich aktualizace schvaluje zprávu o uplatňování 

ZÚR v uplynulém období. 

                                                 
29 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 28 
30 viz např. § 6 odst. 6 písm. d) nebo § 7 odst. 3 písm. a) StZ 
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 Základní činností orgánů územního plánování je pořizování nástrojů územního 

plánování, které znamená zajištění vyhotovení určitého dokumentu. Jednotlivým NÚP a 

procesu jejich pořizování a přijímání  se budu věnovat v dalším výkladu. Pořizovatelem 

může být obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také jen 

Ministerstvo) nebo Ministerstvo obrany, které pro tuto činnost musí mít zajištěné osoby 

splňující kvalifikační požadavky stanovené § 24 StZ. Krajské úřady a úřady územního 

plánování (tedy obecní úřady obcí s rozšířenou působností)31 takové osoby mají vždy, 

pokud však obec, která není úřadem ÚP takovou osobu nezajistí, může pro ni 

předmětný dokument pořídit úřad ÚP, v jehož obvodu obec leží. V případě, že obec 

zajistí splnění kvalifikačních požadavků, může tuto působnost vykonávat i pro další 

obce ze stejného správního obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy32. 

Terminologicky je však stavební zákon v otázce úpravy pořizování relativně nepřesný, 

když hovoří o pořizování určitého dokumentu, popř. druhu dokumentu, místo jeho 

návrhu. Právě tento pořízený návrh následně schvaluje zastupitelstvo (v případě ZÚR či 

ÚPl) popřípadě vláda (v případě PÚR).  

 Na proces územního plánování působí též tzv. dotčené orgány, jejichž účelem je 

chránit veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů33 a za tímto účelem jsou 

zmocněny v konkrétních případech vydávat závazná stanoviska34 podle § 149 SŘ. Tato 

stanoviska podmiňují postup orgánů ÚP, a i když nejsou samostatným rozhodnutím, 

představují nejúčinnější prostředek k ochraně nejen životního prostředí, ale též dalších 

veřejných zájmů, k jejichž ochraně institut územního plánování slouží. Dotčené orgány 

a jejich postavení při procesu územního plánování tak má v ochraně ŽP zásadní 

význam. O dotčených orgánech a závazných stanoviscích pojednávám v kapitole 5 této 

práce. 

 Fakultativně zřizovaným orgánem v rámci ÚP byla před novelizací Rada obcí 

pro udržitelný rozvoj území, kterou zřizoval na základě dřívějšího § 9 starosta obce 

s rozšířenou působností pro obvod jejího obecního úřadu se souhlasem obcí, které pod 

tento obecní úřad spadají. Účelem tohoto orgánu bylo „vytvořit podmínky pro 

                                                 
31 srov. § 6 odst. 1 StZ 
32 srov. § 6 odst. 2 StZ 
33 např. podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a dalších 
34 Tato stanoviska nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jsou vydána na základě 
zmocnění ve zvláštním zákoně a jsou závazná pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí správního 
orgánu. 
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koordinaci územně plánovací činnosti jednotlivých obcí na základě vzájemné 

spolupráce jejich zástupců při projednávání územně analytických podkladů a při 

vyhodnocování územních plánů jednotlivých obcí na udržitelný rozvoj území, vyplyne-li 

tento požadavek z projednávání zadání územního plánu“.35 Rada projednávala ÚAP a 

vyhodnocení vlivů Úpl na URÚ a vydávala k nim stanoviska nebo vyjádření. Právní 

postavení těchto výstupů však bylo dosti nejednoznačné.36 Poslední novelou byla 

možnost zřízení tohoto orgánu ze StZ vypuštěna37. 

                                                 
35 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 2006, str. 60 
36 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 32 
37 viz. čl. 1 bod 13 zákona č. 350/2012 Sb. 
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4. Nástroje územního plánování 
 

 V této kapitole se budu zabývat nástroji územního plánování, které slouží 

k prosazování cílů a úkolů popsaných v předcházejících kapitolách. I když se StZ o 

takovém rozdělení nezmiňuje, teorie38 dělí nástroje územního plánování na dvě 

kategorie. Kategorie nástrojů koncepčních, kam spadají územně plánovací podklady, 

politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, které jsou výsledkem 

skloubení mnoha jiných plánů, koncepcí a programů a kategorie nástrojů realizačních, 

kam lze zahrnout , územní souhlas, územní opatření atd.39, které slouží v praxi 

k realizaci cílů a principů prvně jmenovanou kategorií vytyčených. Mezi tyto dvě 

kategorie je třeba vložit ještě regulační plán40, tedy nástroj ÚP, jenž v zastavěném území 

v řešené ploše a ve schváleném rozsahu nahrazuje územní rozhodnutí. Vzhledem 

k zaměření této práce se v následujících podkapitolách zaměřím spíše na koncepční 

nástroje, realizační budou zmíněny spíše doplňkově pro dokreslení komplexnosti celé 

problematiky. 

 

     

  

                                                 
38 viz např. Damohorský, M., a kol., Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, 2010, str. 206 
39 Viz. důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, str. 127, 
dostupná na: 
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b1cb0f2f-ab7d-4f15-abac-6ca5186a321b 
40 Mnohými autory je řazen mezi koncepční nástroje ÚP (např. Macháčková, J.: Regulační plán, 
Urbanismus a územní rozvoj, 2006, č. 1, s. 43, zvláštní příloha Nový stavební zákon o územním 
plánování a stavebním řádu. 

Realizační nástroje 

Územní rozhodnutí Územní souhlas Územní opatření 
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4.1 Územně plánovací podklady 

 Podle § 25 StZ tvoří územně plánovací podklady územně analytické podklady a 

územní studie. Jsou jedním ze základních nástrojů ÚP, kterým se zjišťuje skutečný stav 

ŽP v území a slouží jako podkladový materiál pro zpracování a změnu ÚPD. Nejsou 

právně závazné a to alespoň do té míry, že zákonem výslovně není stanovena povinnost 

stavebního úřadu posuzovat v územním řízení soulad záměru žadatele, o jehož umístění 

v území se má rozhodovat, s pořízenými ÚPP41, což lze dovodit z ustanovení § 90 StZ. 

Zadání a řešení územně plánovací dokumentace sice podklady nezapracovávají, ale 

vychází z nich a měly by je reflektovat. Jde-li však o údaje o území, které vyplývají 

z právních předpisů nebo jsou stanovené na základě právních předpisů (např. vydaná 

rozhodnutí), ty jsou pro ÚP činnost závazné. 

4.1.1 Územně analytické podklady 

 Úprava ÚAP je obsažena v § 26 a násl. StZ a ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

„Účelem  územně analytických podkladů je zpracování systematicky aktualizovaných 

analýz a diagnóz území, které poskytují nejen informace o požadavcích na jeho změny, 

ale i o jeho limitech a hodnotách, o tendencích jeho vývoje, prováděné v potřebných 

souvislostech“42. Jak lze zjistit i z § 27 odst. 1 StZ, jsou ÚAP pořizovány na vícero 

úrovních různého rozsahu a podrobnosti43. V rozsahu nezbytném pro územní plány a 

regulační plány jsou to územně analytické podklady obcí pořizované úřadem ÚP (§ 6 

odst. 1 písm. b) StZ), dále to jsou územně analytické podklady kraje pro území kraje, 

které pořizuje krajský úřad (§ 7 odst. 1 písm. b) StZ) a ÚAP, které pořizuje Ministerstvo 

pro území celé ČR (§ 11 odst. 1 písm. b) StZ). Újezdní úřady pak navíc pořizují ÚAP 

pro území vojenských újezdů podle § 10 odst. 2 písm. b) StZ. Územně analytické 

podklady jsou pořizovány kromě dalšího na základě údajů o území a průzkumů území. 

Údaji o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a 

omezeních, která se váží k určité části území44. Údaj o území je blíže vymezen § 27 

                                                 
41 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 70 a 
228 
42 Tunka, M.: Několik poznámek k územně analytickým podkladům a k jejich aktualizaci. Příloha časopisu 
Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2011, s. 3    
43 Podrobnosti k rozsahu a formě ÚAPo a ÚAPk stanovuje § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., který je 
prováděcím ustanovením k § 26 odst. 2 StZ. 
44 Viz odůvodnění vyhlášky č. 500/2006 Sb., str. 3 
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odst. 2 StZ a podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  obsahuje textovou část, 

grafickou část a tzv. pasport údaje o území45.  

  

ÚAP se s ohledem na povahu činností spojených s jejich pořizováním člení na dvě 

základní části:46 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnující zjištění a 

vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území47, záměrů 

na provedení změn v území 

b) rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnující jednak zjištění a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území, jehož závěrem je vyhodnocení vyváženosti vztahu 

podmínek pro příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území, jednak určení problémů k řešení v ÚPD. 

 

 Velice důležitým institutem odstraňujícím problém časté neaktuálnosti 

„průzkumů a rozborů“48 je povinnost aktualizovat ÚAP. Jak je patrné z účelu tohoto 

institutu, kterým je především zjištění nových skutečností, dodání nových údajů o území 

nebo upřesnění od jejich poskytovatelů, výsledky nových průzkumů území, atd., tedy 

skutečnosti objektivní a z velké části kvantifikovatelné, týká se té  části ÚAP, výše 

zmíněné jako podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. Aktualizace je projevem 

soustavnosti, tedy základní charakteristiky ÚP, kterou deklaruje již § 5 odst. 6 StZ a je 

rozlišována na aktualizaci průběžnou, která probíhá na základě nových údajů o území a 

průzkumu území49 a aktualizaci úplnou, pořizovanou ve dvouletých cyklech. Údaje o 

území pořizovatel ÚAP získává od poskytovatele údajů50, který také zodpovídá za jejich 

správnost, úplnost a aktuálnost. Důležité z pohledu této odpovědnosti ve spojení se 

                                                 
45 Viz příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
46 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, Linde, Praha, 2006, str. 83 
47 StZ rozumí pod „limity využití území“ omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, 
vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo 
vyplývajících z vlastností území (viz § 26 odst. 1 StZ). Příklady limitů využití území viz příloha č. 1   
48 Relikt těchto dříve hojně využívaných činností zůstal jen v podobě přechodného ustanovení § 185 odst. 
3 StZ, kdy tyto musí být zahrnuty do ÚPD do doby pořízení ÚAP. Více k „průzkumům a rozborům“ viz 
Tunka, M.: Několik poznámek k územně analytickým podkladům a k jejich aktualizaci. Příloha časopisu 
Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2011. 
49 Srovnej § 28 odst. 1 StZ ve spojení s § 27 odst. 2 a 3 StZ 
50 Poskytovatelé jsou orgány veřejné správy, jimi zřízené právnické osoby, vlastník dopravní a technické 
infrastruktury.  
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sankčním ustanovením § 28 odst. 3 StZ je to, že i když StZ zmiňuje v případě nesplnění 

povinnosti podle § 27 odst. 2 pouze nesprávnost, přičemž neúplnost a neaktuálnost 

opomíná, je nutné dovodit, „že jak neúplnost, tak i neaktuálnost údaje o území se 

zároveň projeví jako jeho nesprávnost (v širším slova smyslu), která tak v sobě 

(přinejmenším zčásti) zahrnuje i ostatní uvedené vady údajů o území“51. 

4.1.2 Územní studie 

 Územní studie je územně plánovacím podkladem a „navrhuje, prověřuje a 

posuzuje možná řešení vybraných problémů nebo rozvoje některých funkčních systémů 

v území“52. Před účinností StZ plnilo její funkci několik nástrojů pořizovaných podle 

zákona č. 50/1976 Sb., mezi nimi urbanistická studie, územní generel nebo územní 

prognóza. Územní studie bude nejčastěji pořizována pro ověření možností využití 

řešeného území (obytná území, území výroby, veřejné vybavení), pro prověření 

územních podmínek ochrany hodnot území při řešení střetu zájmů  (rekreace nebo těžby 

nerostných surovin se zájmy ochrany přírody apod.) nebo pro prověření řešení 

vybraných problémů53 (např. umístění obnovitelných zdrojů energie v krajině, řešení 

dopravních systémů, umístění zeleně). 

 Stejně jako u ÚAP může pořídit územní studii úřad ÚP (tedy obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, popřípadě obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních 

požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 StZ)54, krajský úřad, MMR 

a újezdní úřad. Na rozdíl  od ÚAP však může obecní úřad s rozšířenou působností 

pořizovat územní studie i pro území obce v jeho správním obvodu, samozřejmě na její 

žádost55. Co se týče Ministerstva, toto není StZ oprávněno pořizovat konkrétně územní 

studie, ovšem jak z dikce § 11 odst. 1 písm. b) vyplývá, pořizuje ÚPP potřebné k PŮR, 

což podle mého názoru územní studii nevylučuje56.  

                                                 
51 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 77 
52 Flegl, Emil., Vyplatí se pořízení územní studie?, Legislativa 2008/03, dostupné na:  
http://www.realit.cz/clanek/vyplati-se-porizeni-uzemni-studie 
53 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 2006, str. 88 
54 srov. § 6 odst. 2 StZ 
55 srov. § 6 odst. 1 písm. c)  StZ 
56 srov. též Metodický pokyn Ústavu územního rozvoje k územní studii, dostupný na: 
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/konzultacni-stredisko/stanoviska-a-
metodiky/uzemni-studie/UzemniStudie_17122010.pdf  nebo Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., 
Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 
2006, str. 88 



 26

4.2 Politika územního rozvoje 

 „Politika územního rozvoje je koncepčním celostátním nástrojem územního 

plánování, který se zabývá otázkami územního plánování na úrovni nadregionální, 

celostátní a mezinárodní“.57 

 Tento nový nástroj ÚP byl zaveden v důsledku absence nástroje, který by byl 

dostatečně obecný pro řešení celého území státu a navíc byl způsobilý zahrnout i 

mezinárodní souvislosti. Obecně řečeno ji lze považovat za jakýsi druh směrnice pro 

územní plánování na celorepublikové úrovni, která slouží jako rámec pro nástroje 

územního plánování, regulace a realizace na území ČR. „Účelem PÚR je s ohledem na 

možnosti a předpoklady území a na požadavky územního rozvoje zajistit koordinaci 

územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových 

koncepcí, politik a strategií a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních 

správních úřadů“ 58.  

 Obsahem PÚR má být především59 stanovení republikových priorit územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezení oblastí se zvýšenými 

požadavky na změny v území, vymezení oblastí se specifickými hodnotami a se 

specifickými problémy, vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury 

a stanovení kritérií a podmínek pro rozhodování o možných variantách nebo 

alternativách změn v území. To vše samozřejmě v kontextu nadregionálního, 

celorepublikového a mezinárodního významu PÚR, který je také jedním z důvodů, proč 

je obsah PÚR na rozdíl od ostatních dokumentů územního plánování zakotven přímo ve 

stavebním zákoně. Z hlediska vztahu pravomocí ministerstva při pořizování PÚR a 

působnosti krajů a obcí je třeba akcentovat jakýsi „princip subsidiarity“, kdy „řešení 

problémů, které přísluší na základě zákona a prováděcích předpisů krajům, nemůže být 

obsahem politiky územního rozvoje“ 60.  

 Z § 31 odst. 4 StZ i ze samotného účelu a obsahu PÚR vyplývá, že tato je 

závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území. V souvislosti s touto závazností se ovšem 

                                                 
57 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 81  
58 Politika územního rozvoje ČR 2008, str. 11, dostupná na  
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3835c0be-0a2e-43b4-8268-f674531d1451 
59 k obsahu PÚR více v § 32 odst. 1 stavebního zákona nebo přímo v PÚR ČR 2008 
60 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 2006, str. 91 
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nabízí otázka, zda forma usnesení vlády, kterým ji vláda po pořízení Ministerstvem 

schválí61, je pro takto zásadní dokument dostatečná. Podle ustanovení § 35 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se obec při výkonu samostatné působnosti řídí při 

vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech též jinými 

právními předpisy vydanými na základě zákona. Obdobně to platí podle ustanovení § 16 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích i pro výkon samostatné působnosti orgány kraje. Má-

li tudíž PÚR zavazovat orgány obcí a krajů při výkonu samostatné působnosti, může se 

zdát forma usnesení vlády nevhodnou. Pro vyšší právní formu hovoří i povaha PÚR, 

která materiálně stojí na pomezí mezi koncepčním dokumentem a závazným právním 

aktem. To, že PÚR zavazuje orgány obcí a krajů a zprostředkovaně každého, tedy 

zavazuje neurčitý okruh adresátů, ji přibližuje právnímu předpisu. Právní předpis se dále 

vyznačuje obecností, což ovšem splňují pouze některé části řešení PÚR, zejména 

republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Na 

straně druhé jiné části řešení zavazují adresáty veřejné správy v konkrétní věci (např. 

vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stanovení kritérií a 

podmínek pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a 

pro jejich posuzování ve vymezených oblastech, plochách a koridorech) a stanoví tak 

mantinely pro činnost orgánů obcí a krajů.   

 Přiznat politice územního rozvoje formu právního předpisu (nařízení vlády) 

podle mého názoru není vzhledem k systematice StZ a právní formě dalších závazných 

ÚPD, které jsou opatřeními obecné povahy, vhodné. Politika územního rozvoje je dnes 

přinejmenším v materiálním smyslu (s ohledem na  nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07 

a v něm obsaženou argumentaci akcentující oproti NSS62 materiální pojetí institutu 

opatření obecné povahy) opatřením obecné povahy, které je přezkoumatelné na základě 

§ 101a a násl. SŘS a při jehož projednávání a vydávání by se mělo subsidiárně 

postupovat podle části šesté SŘ. Forma nařízení vlády by tak byla vybočením ze 

systematiky právních forem i procesních postupů stavebního zákona, nemluvě o tom, že 

politika územního rozvoje svým obsahem nesplňuje požadavky na obsah právního 

předpisu tak jako je nesplňují ostatní ÚPD, jimž zákon správně přiznává formu opatření 

obecné povahy. Nejvyšší správní soud se k otázce přezkoumatelnosti PÚR pomocí 

soudní ochrany dle § 101a SŘS vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 18. listopadu 2009 a 
                                                 
61 viz § 31 odst. 3 StZ. 
62 viz rozsudek NSS ze dne 18. listopadu 2009, č. j. 9 Ao 3/2009 – 59 
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konstatoval, že PÚR není opatřením obecné povahy, proti němuž je tato ochrana určena, 

protože z formálního a zejména z materiálního hlediska nenaplňuje jeho znaky. 

„Politika územního rozvoje totiž určuje strategii a základní podmínky pro naplňování 

úkolů územního plánování v jeho dalších fázích. Nejde tedy o konkrétní regulaci 

určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o koncepční nástroj 

územního plánování, který stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových i 

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

kterým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního 

působení“.63 

 Co se týče procesu tvorby PÚR, tak jednotlivé fáze jsou daleko otevřenější a 

méně svázané rigidními pravidly a lhůtami64. V první fázi Ministerstvo zpracuje návrh 

PÚR ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji a MŽP 

stanoví své požadavky na vyhodnocení vlivů na ŽP. Poté Ministerstvo zašle návrh PÚR 

spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území výše zmíněným 

„spolupracujícím subjektům“ k uplatnění jejich stanovisek a následně se k nim formou 

připomínek vyjadřuje též veřejnost. S nadnárodním charakterem PÚR je spojena též 

povinnost zaslat návrh PÚR sousedním státům65. Po zohlednění výsledků VVURÚ, 

stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření či konzultací66 sousedních 

států návrh PÚR upraví a projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních 

úřadů a krajů . Ve druhé fázi předloží Ministerstvo návrh PÚR vládě ke schválení spolu 

s podklady67 vyplývajícími z požadavků předpisů EU68. 

 

 V neposlední řadě bych se ještě rád zmínil o podle mého názoru zásadním 

nedostatku úpravy PÚR v procesu jejího pořizování před poslední novelizací StZ. 

                                                 
63 rozsudek NSS ze dne 18. listopadu 2009, č. j. 9 Ao 3/2009 – 59 
64 srov. např. § 41 odst. 4 nebo § 71 odst. 4 StZ 
65 myšleno těm, jejichž území může být uplatňováním PÚR přímo ovlivněno 
66 viz § 33 odst. 5 StZ 
67 a) zpráva o projednání návrhu PÚR obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních 
správních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků 
konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování b) výsledky VVURÚ c) stanovisko MŽP k VVŽP 
se sdělením, jak bylo zohledněno d) sdělení, jak bylo zohledněno VVURÚ s uvedením důvodů výběru 
přijaté varianty řešení 
68 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů 
na životní prostředí, směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a 
planě rostoucích rostlin, směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících 
ptáků 
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Předcházející úprava totiž sice nevylučovala veřejné projednání PÚR, avšak dle mého 

názoru je platnou úpravou velice správně zakotveno obligatorní veřejné projednání. 

Tento požadavek odráží jak její svým způsobem „nadřazené“ postavení vůči ostatním 

NÚP, tak její nadnárodní, evropský charakter. Navíc předchozí úprava nebyla příliš 

jasná ani v otázce, zda obce, které jsou pro „výkon své samosprávné působnosti v jimi 

spravovaném území dotčenými správními orgány“69, patřily mezi oprávněné k podání 

připomínek podle  § 33 odst. 4 StZ. Je až zarážející, že tento způsob účasti v procesu 

pořizování byl zpřístupněn veřejnosti, zatímco obce, mající minimálně stejné, ne-li 

silnější právní postavení, tuto možnost zakotvenou neměly a dle mého ji z předchozího 

znění § 33 ani nebylo možné dovodit. Tyto nedostatky si však uvědomila nejen odborná 

veřejnost, ale naštěstí též předkladatelé novely a příslušné ustanovení § 33 StZ tak 

doznalo změn70, které umožní legitimní participaci obcí a občanů na připravovaném 

materiálu takto zásadního rázu. 

   

4.3 Územně plánovací dokumentace 

4.3.1 Zásady územního rozvoje  

 ZÚR jsou novým nástrojem ÚP krajské územní samosprávy, které jsou obdobou 

územních plánů velkých územních celků71 podle předchozí úpravy zákona č. 50/1976 

Sb. Tato obdoba spočívá v tom, že jejich účelem je řešit problémy a otázky nadmístního 

významu v plochách a koridorech vymezených v ZÚR. Co se týče vertikální úrovně 

jejich funkce, tak „na jedné straně zohledňují a upřesňují úkoly územního plánování 

rámcově vymezené na celostátní úrovni v politice územního rozvoje, na druhé straně v 

nadmístních souvislostech řeší a koordinují vazby územního rozvoje jednotlivých obcí s 

podmínkou, že kraj nesmí zasahovat na úseku územního plánování do těch pravomocí, 

které výhradně přísluší obcím“.72 Jak vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 StZ, je hlavním 

účelem ZÚR stanovit základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území 

kraje, vymezit plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovit požadavky na 

                                                 
69 Plos, J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Grada Publishing, 2007, str. 51 
70 viz. § 33 odst. 4 StZ ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
71 orgány kraje byly povinny podle novely č. 191/2008 Sb. pořídit ZÚR do 1.1.2011, dále srov. též § 187 
a 189 StZ 
72 viz důvodová zpráva StZ, str. 131 
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jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 

prospěšná opatření, stanovit kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo 

alternativách změn v jejich využití. Tento výčet je možné považovat za obligatorní část 

řešení ZÚR. K tomu je ještě potřeba přičíst vymezení pozemků a staveb, které lze za 

zákonných podmínek (např. z důvodu veřejně prospěšného opatření či asanace) 

vyvlastnit  podle § 170 StZ a pozemků a staveb, ke kterým kraj může využít předkupní 

právo podle § 101 odst. 1 StZ.  

 Co se týká fakultativních částí řešení, tak ZÚR mohou vymezit plochy nebo 

koridory územních rezerv (např. pro umístění vysokorychlostních tratí nebo jiné 

dopravní či technické infrastruktury) a dále plochy nebo koridory, v nichž je třeba 

prověřit změny využití území územní studií.73 Institut územní rezervy byl zaveden pro 

případ, kdy kraj bude zamýšlet prověřit možnost využití určité plochy nebo koridoru. 

V tomto případě pak na takovémto území nesmí být prováděny jakékoliv změny, které 

by toto prověřované využití znemožnily nebo podstatně ztížily. Co do účinků a omezení 

směrem k vlastníkům a uživatelům pozemků je územní rezerva podobným institutem 

jako opatření o stavební uzávěře podle § 97 a násl. StZ. Na rozdíl od „uzávěry“, kterou 

vydává pro území více obcí rada kraje v přenesené působnosti, je využití institutu 

územní rezervy v pravomoci zastupitelstva. Také vymezení ploch nebo koridorů, v 

nichž je podmínkou pro rozhodování o změnách v území pořízení RP, je fakultativní 

částí řešení ZÚR.74 Jak samotná podmínka, tak podmínky pro pořízení RP musí být 

dohodnuty s dotčenými obcemi. 

  V této souvislosti zde však chci opět upozornit na podstatný nedostatek úpravy 

StZ před jeho poslední novelizací, která neobsahovala lhůtu, dokdy musí být regulační 

plán vydán, což vzhledem k tomu, že tato podmínka může představovat podobné 

omezení využití území jako např. stavební uzávěra, představovalo nepřiměřený zásah 

do práv vlastníků pozemků a proto bylo nutné stanovit jak zmíněnou lhůtu, tak možnost 

vydat ÚR po jejím uplynutí. Novelizovaný § 36 odst. 2 StZ sice neobsahuje konkrétní 

lhůtu a zavádí lhůtu přiměřenou, ovšem dle mého názoru by se z přechodných 

ustanovení novelizačního zákona dala dovodit minimálně horní hranice 4 let75. 

                                                 
73 viz § 36 odst. 1 a 2 StZ 
74 srov. § 36 odst. 2 StZ 
75 viz. čl. II bod 5 zákona č. 350/2012 Sb. 
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 Obsah a podrobnost ZÚR jsou dány jak jejich účelem, tak příslušnými 

ustanoveními prováděcího právního předpisu76 ke StZ. Je tedy nutné, aby se dotčené 

orgány a popřípadě též rozhodující soudy tohoto rozsahu podrobností držely a 

nepožadovaly řešit záměr do detailu již v ZÚR, když jim toto nenáleží. ZÚR jsou 

nástrojem strategického plánovacího zaměření a detaily typu prostorové uspořádání 

nebo protihluková ochrana se tak musí ponechat nástrojům územního plánování, které 

takovéto fázi posuzování a rozhodování odpovídají (ÚPl, ÚR popř. RP). Poslední 

novelou StZ77, byl doplněn dřívější 3. odstavec § 36 StZ o větu: „Zásady územního 

rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti 

náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 

rozhodnutím.“78 Tato úprava je dle mého názoru vzhledem k dalším ustanovením StZ a  

ústavně zakotvenému principu „enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí“79 

nadbytečná, ovšem jak uvedl Ing. Sklenář, který se na přípravě novely podílel, na svém 

semináři80 k nejnovější novele StZ, „bylo nutné toto ustanovení výslovně zakotvit 

z důvodu, že NSS nejednou shledal nedostatky přezkoumávaných ZÚR v tom, že 

neobsahovaly řešení takových otázek, které svým měřítkem náležely do ÚP a v ZÚR tak 

řešeny být neměly“. Tato nová úprava však na obsahu ZÚR nic nemění a tento obsah 

nadále plyne z obecného vymezení v § 36 StZ. 

 Stavební zákon též umožňuje prověření změn využití vybraných ploch nebo 

koridorů uplatněním územní studie anebo podmínění rozhodování o změnách ve využití 

území v nich uplatněním RP81. Při pořizování zásad územního rozvoje se prověřuje též 

to, zda rozvojové nebo specifické oblasti, rozvojové osy, plochy a koridory mají 

nadmístní význam a pokud tomu tak je, stanoví pro ně ZÚR kritéria a požadavky ke 

změnám jejich využití. Části, u kterých se nadmístní význam neprokáže, v ZÚR řešeny 

nebudou82. 

 ZÚR vydává zastupitelstvo kraje formou opatření obecné povahy a ve vztahu ke 

správnímu řádu je důležité uvést, že dodržení postupů podle stavebního zákona je 

zajištěno tím, že při jejich přezkoumávání jako celku platí kasační princip a nelze je 

                                                 
76 příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
77 viz. čl. II bod 5 zákona č. 350/2012 Sb. 
78 viz § 36 odst. 3 StZ ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
79 viz čl. 2 odst. 3 Ústavy 
80 Ing. Tomáš Sedlář, seminář Aktuální paragrafy, 31.10.2012, Praha 
81 srov. § 36 odst. 2 StZ 
82 Doležal, J., a kol., Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami, Linde, 2007, str. 46 
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tedy změnit podle § 97 odst. 3 SŘ83. Před samotným vydáním je však nutné pořídit a 

přijmout návrh ZÚR. Ten v přenesené působnosti pořídí krajský úřad, v případě úplně 

prvních ZÚR na základě zadání84, v případě následné částečné aktualizace či vydání 

nových ZÚR85 podle § 42 StZ na základě zprávy o uplatňování ZÚR86.  

 Krajský úřad je povinen zajistit k návrhu ZÚR též vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, které jsou následně součástí odůvodnění zásad územního 

rozvoje. VVURÚ je krajský úřad povinen projednat s dotčenými ministerstvy podle § 

37 odst. 4  StZ.  

 Jelikož se na pořizování ZÚR vztahuje část šestá SŘ (vzhledem k jejich povaze 

opatření územní povahy), je třeba projednání jejich návrhu rozdělit do dvou etap87. 

Nejprve se projedná samostatně s dotčenými orgány, poté následuje veřejné projednání.  

 Samotná první etapa se však skládá z několika dílčích procesů. Po tom, co 

krajský úřad návrh pořídí, je nejprve nutné ho předložit dotčeným orgánům, 

Ministerstvu a sousedním krajům, které k němu ve stanovené lhůtě mohou podávat 

stanoviska, resp. připomínky88. Novela odstranila možnost dotčených orgánů prodloužit 

lhůtu doložením závažných důvodů. Krajský úřad má poté povinnost doručit návrh 

ZÚR spolu s VVURÚ veřejnou vyhláškou, načež k nim poté každý může uplatnit své 

písemné připomínky. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je poté samostatně 

projednáno s ministerstvy a dotčenými orgány podle § 37 odst. 6 StZ  a ty k němu 

uplatňují vyjádření89. Podobně jako u politiky územního rozvoje může i v rámci tohoto 

nástroje dojít ke konzultacím se sousedními státy, jejichž území by mohlo být 

uplatňováním ZÚR přímo ovlivněno. Nakonec jsou v této fázi všechny výše zmíněné 

podklady zaslány MŽP jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí90.  

                                                 
83 srov. § 41 odst. 5 StZ 
84 srov. § 187 odst. 4 StZ 
85 Podle § 42 odst. 3 může být na základě požadavku uvedeného ve zprávě o uplatňování zásad  
zpracován nový návrh ZÚR, aktualizace tak tedy může být úplná, či částečná. 
86 Rozhodnutí o způsobu aktualizace zásad územního rozvoje na základě zprávy o jejich uplatňování je na 
krajském úřadu a na zastupitelstvu kraje (Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. 
vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 114) 
87 srov. § 171 a násl. SŘ 
88 k rozdílům a specifikám těchto institutů viz následující kapitoly 
89 Ve vyjádřeních jsou uvedeny připomínky k zajištění vyváženého vztahu územních podmínek URÚ a 
k výběru varianty řešení. 
90 Zákon č. 100/2001 Sb. Více k posuzování vlivů koncepcí na ŽP v kapitole 6 této práce. 
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 Po vyřešení případných rozporů či úpravě návrhu podle § 38 StZ následuje etapa 

řízení o ZÚR, kdy je návrh ZÚR, VVURÚ a oznámení o konání veřejného projednání 

doručen veřejnou vyhláškou a toto veřejné projednání se koná po zákonem stanovené 

lhůtě za přizvání subjektů podle § 39 odst. 1 StZ. Určené subjekty mohou do 7 dnů od 

veřejného projednání podávat námitky, resp. připomínky91. Výsledky projednání poté 

krajský úřad vyhodnotí, zpracuje námitky a připomínky a návrh doručí dotčeným 

orgánům a Ministerstvu k uplatnění stanoviska. Po tom, co krajský úřad předloží návrh 

spolu s odůvodněním zastupitelstvu kraje jej zastupitelstvo posoudí z hlediska 

souladnosti s PÚR, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Ministerstva a vydá 

ZÚR v samostatné působnosti jako opatření obecné povahy. 

4.3.2 Územní plán 

 Územní plán je základním právně závazným nástrojem a koncepčním 

dokumentem obce, který slouží k usměrňování jejího rozvoje. Co se týče daného území 

obce, tak upřesňuje úkoly územního plánování zakotvené v ZÚR a PÚR a stanoví 

územně plánovací mantinely pro prováděcí nástroje, jako je regulační plán a územní 

rozhodnutí. ÚPl se pořizuje pro celé území obce, hl. m. Prahy92 (nebo jeho vymezenou 

část), popřípadě pro celé území vojenského újezdu, protože „je nezbytné řešit ucelenou 

koncepci rozvoje obce ve vzájemných funkčních vazbách tohoto území jako celku“93 

Obsah je obecně stanoven § 43 odst. 1, v němž je uvedeno, že územní plán stanoví 

urbanistickou koncepci rozvoje, tj. základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny v katastrálním 

území obce (v návaznosti a v souladu s okolní krajinou) a koncepci veřejné 

infrastruktury (např. dopravní a technickou infrastrukturu, občanského vybavení, 

                                                 
91 Možnosti a specifika uplatňování námitek a připomínek jsou obsahem dalšího výkladu. 
92 „Ačkoliv je Hlavní město Praha současně „obcí“, ale i „krajem“, pro územní plán celé Prahy 
vykonává působnost krajského úřadu podle nového stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Praha bezesporu disponuje (na rozdíl od ministerstva) dostatečnou odbornou kapacitou pro odpovědné 
posuzování svých rozvojových problémů a nepůsobí nejlepším dojmem, když ústřední správní úřady 
zasahují nadměrně do jejích správních kompetencí, aniž současně stejnou měrou přispívají ze státního 
rozpočtu k řešení jeho problémů.“ Na tomto místě tak musím souhlasit s názorem, že by se tato 
„supervize MMR“ měla týkat jen „ZÚR Hlavního města Prahy“, nikoliv ÚPl, pokud bude aktualizován 
nebo pořizován.  
Říha, M.: Nový stavební zákon – očekávání a skutečnost. Komentář k textu návrhu zákona v 
podobě odeslané z PS do Senátu PČR, dostupný na 
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=234:novy-stavebni-zakon-
ocekavani-a-skutecnost&catid=56:clanky-clenu&Itemid=56 
93 viz. důvodová zpráva ke StZ, str. 134 
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veřejná prostranství, atd.). V návaznosti na § 18 odst. 4 StZ dále za účelem ochrany 

uspořádání krajiny vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 

plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 

využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Pořizovatel také může využít stejně jako u ZÚR možnosti vymezení územních rezerv, 

stanovení ploch nebo koridorů, v nichž je třeba prověřit změny využití území územní 

studií a v neposlední řadě vymezení ploch nebo koridorů, v nichž je pořízení RP 

podmínkou pro rozhodování o změnách v území. Na rozdíl od přednovelizační úpravy 

ZÚR zde zákonodárce neopomněl stanovit lhůtu pro vydání regulačního plánu94, jejíž 

délka 2 let byla ovšem dle mého názoru značně diskutabilní a platná úprava, která 

zakotvuje lhůtu přiměřenou, možnost nepřiměřeného protahování vydání regulačního 

plánu nijak nezkracuje. Je na zvážení, zda by nestačila lhůta 1 roku, vzhledem k tomu, 

že při projednávání RP na žádost dochází již jen k veřejnému projednání.95  

 Zásadním rozdílem územního plánu oproti zásadám územního rozvoje je to, že 

„Územní plán komplexně řeší celé území obce a rozděluje jej na plochy se stanovením 

podmínek pro stávající nebo požadovaný způsob jejich využití“96. ÚPl je pořizován 

fakultativně, ovšem vzhledem k vlivu EU a jejích rozvojových programů a dotací které 

jsou často na vydání ÚPl vázány, ale i vlivem české dotační politiky by nepořízení ÚPl 

značně omezilo přísun prostředků a rozvoj obce. Tento ekonomický rozměr můžeme 

spatřovat v ustanovení § 43 odst. 5 StZ, kde je zakotven požadavek na soulad 

poskytování prostředků z veřejných rozpočtů na provedení změn v území s vydaným 

ÚP.  

 Podklad pro zadání ÚPl tvoří podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory a územní studie. Stejný 

předpis stanoví ve své příloze č. 6 i zdánlivě rozsáhlý obsah zadání ÚPl a jak uvádí 

JUDr. Jiří Plos ve svém komentáři ke stavebnímu zákonu, „jakkoliv budí tento obsah 

zdání uzavřeného a uceleného závazného systému, je to jen určité rámcové vodítko bez 

zjevného uspořádání, s kterým je nutné pracovat vždy samostatně s přihlédnutím 

                                                 
94 srov. s výkladem o podmínce vydání RP v předchozí kapitole. 
95 náležitosti podle § 66 StZ zajistí žadatel a poté následuje fáze veřejného projednání podle § 67 StZ 
96 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 
v teorii a praxi, 1. vydání, Linde, Praha, 2006, str. 109 
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k místním podmínkám, velikosti a charakteru obce, struktuře a hierarchii jejích 

problémů“97  Co se týče obsahu zadání, tak v něm nemusí být obsaženy všechny 

podmínky, které se pak následně objeví v návrhu. „Pořizování územního plánu totiž 

představuje dynamický proces, v jehož průběhu může připravovaný dokument doznat 

změn. Při dodržení zákonem stanovených postupů nelze takovýto nesoulad považovat za 

pochybení“98. 

 Je třeba si uvědomit, že územní plán je ve výsledku jakýmsi kompromisním 

řešením a při jeho projednávání a schvalování dochází ke střetům zájmů jak samosprávy 

na straně jedné, tak dotčených orgánů státní správy či samotných vlastníků dotčených 

nemovitostí na straně druhé. „V procesu pořizování územně plánovací dokumentace se 

tříbí názory na limity99 využití území a výsledné řešení je vždy dílem kompromisu mezi 

zmíněnými stranami pomyslného sporu, jenž má své kořeny v rozdílných názorech na 

využití území.“100 Všem zájmům tak nemůže být vyhověno a všechny požadavky 

nemohou být naplněny. Podle judikatury správních soudů v oblasti ÚPl musí výsledné 

funkční a prostorové uspořádání území vždy představovat rozumný kompromis a 

vyváženost mezi jednotlivými veřejnými zájmy navzájem, ale i mezi veřejnými zájmy 

na straně jedné a soukromými zájmy na straně druhé.101 

 U úpravy procesu pořizování ÚPl zakončeném jeho vydáním je vhodné si hned 

ze začátku ujasnit trojí výskyt pojmu „návrh“. V prvé řadě je to návrh, jako podání, 

které činí oprávněná osoba k zahájení celého procesu pořizování (pokud toto není 

zahájeno z vlastního podnětu obce), dále je to návrh zadání ÚPl, který stanoví obecně 

cíle a obsahové i formální požadavky na ÚPl a v konečné fázi je to tedy samotný návrh 

ÚPl. Jednotlivé pojmy budou samozřejmě rozvedeny v dalším výkladu. 

 Rozhodnutí o pořízení územního plánu je na zastupitelstvu obce, které tak 

může učinit na základě vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh 

občana obce a na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo 

obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Nynější úprava je oproti 

                                                 
97 Plos, J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Grada Publishing, 2007, str. 60 
98 rozsudek NSS ze dne 27. ledna 2012, č.j.  4 Ao 7/2011-75 
99 příklad limitů využití území viz příloha č. 1 
100 Hanák, M., Územní plánování – poznatky ombudsmana, Urbanismus a územní rozvoj 2/2012, str. 21 
101 viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2009, č.j. 6 Ao 3/2009-76 
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předchozí podrobnější102, když navíc byla poslední novelou rozšířena o investora 

veřejné dopravní a technické infrastruktury103.  

 S rozsahem subjektů, které mohou podat návrh na změnu ÚPl a také s možností 

různých způsobů pořizování souvisí institut úhrady nákladů na pořízení ÚPl zakotvený 

v § 45 StZ. Obecně platí, že ten kdo vyvolá potřebu pořídit ÚPl by měl hradit náklady. 

Tomu tak bude v případě, kdy ÚPl pořizuje úřad ÚP na žádost obce nebo pokud je 

pořízení změny vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele. Navrhovatel však může mít 

povinnost zaplatit i jen část nákladů. V případě, že pořízení změny vyplývá ze ZÚR a 

tato není výhradní potřebou obce, platí náklady kraj. Hradí se náklady na zpracování 

ÚPl projektantem a pokud není s úřadem ÚP dohodnuto jinak, i náklady na nezbytné 

mapové podklady. Na to nemá vliv ani zřejmě terminologická nepřesnost v § 46 odst. 1 

písm. e) StZ, který zmiňuje návrh úhrady nákladů na „pořízení“ ÚPl. 

 Pořizovatel návrh na vydání územního plánu po převzetí posoudí z hlediska 

úplnosti a souladu s právními předpisy a splňuje-li návrh stanovené náležitosti, předloží 

ho se svým stanoviskem zastupitelstvu vydávající obce k rozhodnutí. Dále v souladu s § 

47 odst. 1 StZ na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení územního plánu 

pořizovatel zpracuje návrh zadání územního plánu v němž stanoví hlavní cíle a 

požadavky na zpracování návrhu ÚPl. Ke zveřejněnému návrhu může každý uplatnit 

své připomínky, krajský úřad a dotčené orgány mohou u pořizovatele uplatnit své 

požadavky104 a sousední obce podněty. Co se týká posouzení územního plánu z hlediska 

vlivů na ŽP, toto není obligatorní, jako je tomu např. u PÚR či ZÚR, ale jak stanoví § 

47 odst. 3 StZ, v případě, že krajský úřad ve svém stanovisku nutnost posouzení uvedl 

nebo pokud příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv na lokalitu 

Natura 2000, musí být v návrhu zadání ÚPl požadavek na vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území. Po úpravě na základě uplatněných požadavků a podnětů je 

návrh předložen ke schválení zastupitelstvu obce, jejíž území ÚPl upravuje.  

 Přednovelizační úprava stanovila, že pokud bylo třeba prověřit řešení ve 

variantách nebo alternativách a stanovilo-li tak zastupitelstvo obce v zadání, zpracoval 

se koncept ÚP. O konceptu se konalo veřejné projednání a oprávněné subjekty se 

                                                 
102 předchozí zákon č. 50/1976 Sb. stanovil, že „o pořízení ÚPD rozhoduje z vlastního nebo jiného 
podnětu ten orgán, který je příslušný k jejímu schválení“ 
103 viz. § 44 písm. e) StZ ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
104 Na rozdíl od stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných v dalších fázích pořizování nejsou 
požadavky dotčených orgánů pro pořizovatele ani pro orgán zadání schvalující závazné. 



 37

k němu mohly vyjadřovat formou námitek, připomínek nebo stanovisek. Úprava 

konceptu územního plánu však byla vypuštěna z důvodu přenesení účelu a povinností, 

které dosud vyplývaly z konceptu, do první etapy projednání návrhu – společného 

jednání.  

 Stejně jako jsem se již zmiňoval v rámci výkladu o ZÚR, platí i u územního 

plánu, že je projednáván ve dvou etapách, což odpovídá obecné úpravě šesté části SŘ. 

První etapou je společné projednání návrhu s dotčenými orgány, krajským úřadem a 

sousedními obcemi (pokud je pořizovatel odlišný od obce, pro kterou je ÚP pořizován, 

tak je samozřejmě přizvána i tato obec), druhou je samotné řízení o vydání ÚP se 

kterým je spojeno i veřejné projednání.  

 V průběhu první etapy mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá 

stanoviska a sousední obce své připomínky. Platí zde obdobná pravidla a lhůty, jako pro 

řízení o ZÚR. 

 Na tomto místě musím poznamenat, že zákonodárce tu v předchozí úpravě 

vytvořil pro subjekty účastnící se na pořizování ne zcela srovnatelné vstupní podmínky, 

když v procesu projednávání přiznával zvláštní procesní možnost dotčeným správním 

orgánům prodloužit lhůtu k vyjádření „ačkoliv tyto orgány představují (resp. by měly 

představovat) nejprofesionálnější subjekty, čímž je narušována nejen jakási 

srovnatelnost podmínek (už tak ne zcela srovnatelných), ale i stavebním zákonem 

deklarovaná koncentrační zásada, jíž se vytváří prostor pro určitou rovnoprávnost 

všech zúčastněných.“105 Navíc zmíněnou procesní diferenci, kterou obsahovaly též 

ustanovení o projednání konceptu ÚPl a projednání návrhu regulačního plánu 

zákonodárce ani nevysvětlil v důvodové zprávě StZ a bylo možné se tak jen domnívat, 

zda byla takováto úprava vyvolána složitostí a časovou náročností přípravy stanovisek, 

či k tomu zákonodárce vedly jiné důvody. Stejně, jak jsem již zmínil ve výkladu u 

procesu vydávání ZÚR, bylo tato možnost poslední novelou vypuštěna. Na druhou 

stranu je ovšem vhodné na tomto místě poznamenat, že snaha zákonodárce o striktní 

omezování prostoru pro vyjádření (ať již státních orgánů, samosprávy či široké 

veřejnosti) je v rozporu s principy dobré správy a z mého pohledu tak tato nová úprava 

nepřispívá ke zvýšení ochrany veřejných zájmů. 

                                                 
105 Plos, J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Grada Publishing, 2007, str. 58 
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 Samotné zpracování návrhu územního plánu mohou vykonávat jen autorizování 

architekti nebo urbanisté, kteří při tom vycházejí ze zadání ÚPl popř. ze schválených 

pokynů pro zpracování ÚPl.  

 Obdobná úprava posouzení návrhu krajským úřadem před řízením o vydání, 

jakou StZ zavádí v ustanoveních o ZÚR, je zakotvena v § 51 StZ a krajský úřad po 

posouzení návrhu z hlediska zajištění koordinace využívání území, souladu s PÚR a 

s ÚPD kraje sdělí pořizovateli své stanovisko.106  

 Ve druhé etapě se o upraveném a posouzeném návrhu ÚPl koná veřejné 

projednání, k němuž musí být přizvána obec, pro kterou je ÚPl pořizován, dotčené 

orgány, krajský úřad a sousední obce. V této fázi mohou proti návrhu ÚPl podat dotčené 

osoby107 námitky a každý může uplatnit své připomínky do 7 dnů od veřejného 

projednání v souladu s koncentrační zásadou a dotčené orgány a krajský úřad se ve 

stejné lhůtě vyjádří formou stanoviska k těm částem řešení, které se od společného 

jednání změnily108.  

 Zákon v řízení o ÚPl vylučuje z rozhodování věci již rozhodnuté při vydání 

ZÚR109, protože by bylo zbytečné projednávat znovu věci, o který již bylo rozhodnuto, 

ovšem až Novela doplnila do předmětného ustanovení zmínku o RP vydaném krajem, 

který je taktéž závazný pro pořizování ÚPl a nebyl tak důvod, proč by měl v tomto 

ustanovení chybět.   

 Po veřejném projednání pořizovatel vyhodnotí jeho výsledky spolu s určeným 

zastupitelem110 zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách, případně zajistí nezbytnou 

úpravu  návrhu ÚPl. V případě rozporuplného výsledku řízení může nastat situace, která 

                                                 
106 Odstranění případných nedostatků návrhu ÚPl ve stanovisku uvedených je předpokladem pro zahájení 
řízení o vydání ÚPl. 
107 Podle § 52 odst. 2 StZ se jimi rozumí vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, zástupce 
veřejnosti a oprávněný investor. 
108 Z dikce § 52 odst. 3 StZ není úplně zřejmé, zda mají dotčené orgány povinnost se veřejného 
projednání zúčastnit. Jak ale vysvětluje orgán nejpovolanější, tedy Ústav územního rozvoje, účast 
dotčených orgánů je jejich právem, nikoliv povinností a lhůty pro jejich stanoviska se při neúčasti na 
jednání nebo veřejném projednání nemění a k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. To platí též 
pro § 50 odst. 2 StZ  
ÚÚR, internetová prezentace 1000 otázek ke stavebnímu právu, dostupná na http://www.uur.cz/1000-
otazek/?action=heslo&id=40&IDtema=22 
109 viz. § 52 odst. 4 StZ 
110 „Protože územní plán vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti, bylo snahou zákonodárce 
vtáhnout do projednávání určeného zastupitele, jako „zpravodaje“ o výsledku řízení. Doležal, Mareček, 
Sedláčková, Sklenář, Tunka a Vobrátilová: Nový stavební zákon v teorii a praxi a přepisy související 
s poznámkami, Linde, 2006, str. 125 
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bude vyžadovat podstatnou úpravu návrhu ÚPl, opakované veřejné projednání a 

doplnění posuzování vlivů na ŽP, na což StZ též pamatuje v § 53 odst. 2.  

 Pořizovatel připojí odůvodnění územního plánu obsahující mimo jiné též 

VVURÚ a po přezkoumání návrhu podle hledisek obsažených v demonstrativním výčtu 

§ 53 odst. 4 StZ, tedy zejména hlediska veřejných zájmů zváží, zda některá skutečnost 

neopodstatňuje k předložení na zamítnutí návrhu podle odst. 6, tedy rozpor se zákonem, 

politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, cíli a 

úkoly územního plánování, se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem 

řešení rozporů. 

 Při schvalování se pravomoc zastupitelstva omezuje na schválení, zamítnutí či 

vrácení pořizovateli a zastupitelé tak nemohou dotvářet ÚPl svými pozměňovacími 

návrhy111. Mohou však udělit pořizovateli pokyny k úpravě a novému projednání. 

Pokud by po vydání došlo k vydání dokumentů na úseku ÚP, které jsou pro ÚPl 

závazné (ÚPD kraje, PÚR), má obec podle § 54 odst. 5 StZ povinnost následně uvést 

ÚPl do souladu s těmito dokumenty a do provedení této změny nerozhodovat podle 

částí ÚPl, které v souladu nejsou. 

 Také po vydání ÚPl se projevuje charakter soustavnosti ÚP a to v podobě 

vyhodnocování z hlediska uplatňování ÚPl, v rámci kterého má pořizovatel povinnost 

nejpozději do 4 let po vydání ÚPl (a poté každé 4 roky) předložit zprávu o uplatňování 

ÚPl. Návrh zprávy pořizovatel konzultuje s dotčenými orgány a krajským úřadem a i 

když to není v § 55 výslovně uvedeno, musí obeslat též sousední obce k procesům podle 

§ 50 odst. 2 StZ a § 52 odst. 1 StZ a to i ty, při jejichž území neleží plocha dotčená 

změnou.112 

4.3.3 Regulační plán 

 RP patří k základním koncepčním a prováděcím NÚP a StZ ho zařazuje pod 

ÚPD113, i když se svým zaměřením, účinky a obsahem přibližuje obdobě ÚR, jelikož 

                                                 
111 Tento princip lze dovodit i pro vydávání ZÚR ovšem výslovně ve StZ v předmětných ustanoveních 
zakotven není. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 
2008, str. 142 
112 Při pořizování a vydávání změn územního plánu se postupuje obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a 
přiměřeně podle § 47 až 49 stavebního zákona. Při projednávání změny ÚP se proto musí obeslat všechny 
sousední obce. Ty samy posoudí, zda jsou jejich zájmy dotčeny.  
113 viz § 2 odst. 1 písm. n)  StZ  
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jím lze nahradit ÚR114 a to úplně, popřípadě částečně. To v důsledku znamená, že 

v rozsahu, jaký byl stanoven při jeho vydání nebude muset být vydáno ÚR a tudíž být 

vedeno ÚŘ a k provedení stavby pak postačí již jen stavební povolení resp. ohlášení 

stavby. Jak uvádí § 61 odst. 1 StZ, RP stanoví v řešené ploše podrobné podmínky pro 

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

charakteru území a pro vytváření příznivého ŽP. V zadání RP se stanovují druhy ÚR (o 

umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu 

stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu), která 

může RP nahradit. V návrhu RP se stanoví, která konkrétní rozhodnutí RP nahrazuje 

(například rozhodnutí o umístění stavby objektu základní školy, rozhodnutí o změně 

využití území pro skládku apod.). Obligatorně StZ stanovuje, že RP vždy nahrazuje ÚR 

ve věci vymezení pozemků, ve věci stanovení jejich využití, a pro stanovení podmínek 

staveb veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných opatření. Návrhy na další 

nahrazovaná ÚR mohou být obsaženy buď v žádosti o vydání RP podle § 66 odst. 1 StZ 

nebo v podnětu k pořízení RP podle § 64 odst. 1 StZ. 

 StZ upravoval i další možnosti využití RP, když před Novelou umožňoval 

nahradit jím plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Tato společná 

zařízení představují „významný polyfunkční nástroj s funkcemi zlepšení podmínek 

vlastní zemědělské výroby, dále pak s funkcemi krajinotvornými, ochranářskými 

ekologickými 115. Tato úprava však byla Novelou vypuštěna z důvodu nadbytečnosti, 

protože v praxi nebyla využívána116. 

 V tom, že RP lze použít jako rovnocennou náhradu ÚR, tedy jako skupinové 

ÚR, dochází v porovnání s předchozí úpravou § 11 zákona č. 50/1976 Sb. k zásadní 

koncepční změně, která umožňuje „výrazně zkrátit současnou (myšleno z pohledu 

předchozí úpravy) délku procesu přípravy území k provedení nezbytné změny v jeho 

využití“.117 I když z názvu a podstaty tohoto nástroje ÚP částečně vyplývá omezující 

funkce, měl by se při jeho pořizování zohledňovat i iniciační charakter ÚP a dbát na to, 

aby RP nebyl příliš omezující a odrazující a „RP by tak měl vycházet především 

                                                 
114 Před Novelou jen v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách. Toto omezení však bylo 
vypuštěno. Viz čl. I bod 95 zákona č. 350/2012 Sb. 
115 Pekárek, M., a kol., Pozemkové právo, Plzeň, 2010, str. 75 
116 viz důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., str. 206 
117 Doležal, Mareček, Sedláčková, Sklenář, Tunka a Vobrátilová: Nový stavební zákon v teorii a praxi a 
přepisy související s poznámkami, Linde, 2006, str. 136 
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z předpokladu, že je nutno investice v území neodrazovat přílišnou „regulací“, ale 

pokud možno je klíčovým způsobem usměrňovat:“118  

 Regulační plán vydává v samostatné působnosti zastupitelstvo obce nebo 

kraje119 formou opatření obecné povahy podle SŘ. Pro území vojenských újezdů je RP 

vydáván Ministerstvem obrany. Jak vyplývá z § 61 odst. 2 StZ je regulační plán obce 

závazný pro rozhodování v území a RP kraje je závazný pro RP a územní plány vydané 

obcemi. Pro zpracování RP obce je zase závazný její ÚPl.  

 Tím, že si obec v ÚPl sama vymezí plochu a stanoví, že v této ploše bude vydán 

regulační plán, tzn., že se v této ploše nebude vydávat individuelní ÚR a zároveň si 

tento RP obec schvaluje, jde tedy o určitý způsob atrahování územního rozhodování ze 

stavebního úřadu na obec120 . 

 Regulační plán je vydáván na žádost nebo z podnětu, a to z vlastního podnětu 

obce nebo cizího podnětu. Pokud je vydání RP uloženo v ÚPD, která je ÚPl nadřazena, 

musí v ní být obsaženo zadání regulačního plánu a také by mělo být určeno, jestli se 

jedná o RP z podnětu či na žádost; pokud tak RP nestanoví, bude se vždy jednat o RP 

z podnětu.121 Regulační plán z podnětu může být pořízen i bez toho, aby tak stanovila 

nadřazená ÚPD a zadání je zde součástí podnětu k pořízení RP. Před řízením o vydání 

RP dochází k posuzování podnětu, rozhodování o pořízení, schvalování zadání RP a 

zpracování samotného návrhu. Obsah formuláře k podání podnětu je stanoven na 

základě § 64 odst. 6 StZ v příloze prováděcího předpisu.122 Pokud už není návrh zadání 

obsahem vydané ÚPD, musí podnět zadání obsahovat a po zveřejnění  k němu mohou 

uplatnit dotčené orgány i veřejnost své požadavky. Upravený a zastupitelstvem 

schválený návrh zadaní slouží jako základ pro pořizovatele k vypracování návrhu RP a 

k posouzení vlivu záměru (tedy posuzování EIA) na ŽP a na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast. O vypracovaném návrhu a dokumentaci vlivů na ŽP se koná 

společné jednání, které musí být oznámeno dotčeným orgánům a dotčeným obcím a tyto 

pak po jednání mohou uplatňovat svá stanoviska. Odlišná situace však nastává u 

regulačního plánu na žádost, kde zákon požaduje, aby návrh RP byl obsažen přímo 

                                                 
118 Plos, J., Nový stavební zákon s komentářem pro praxi, Grada Publishing, 2007, str. 68 
119 srov. § 6 odst. 5 písm d) StZ a § 7 odst. 2 písm. a) StZ 
120 Macháčková, J.: Regulační plán (základní koncepční nástroj územního plánování obce). Příloha časopisu 
Urbanismus a územní rozvoj č.1/2006, s. 43 
121 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 156 
122 Příloha č. 8 vyhlášky 500/2006 Sb. 
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v žádosti. Návrh v žádosti obsažený musí být totiž s dotčenými orgány jíž projednán a 

upraven dle jejich stanovisek a proto se zadání nezpracovává jako u RP z podnětu a 

odpadá i projednávání s dotčenými orgány. V řízení o RP, které upravuje § 67 StZ se 

koná povinné veřejné projednání a stejně jako u dalších druhů ÚPD v něm lze 

uplatňovat k návrhu RP námitky a připomínky s uplatněním koncentrační zásady. Po 

doručení návrhu RP veřejnou vyhláškou mohou osoby uvedené odkazem na ustanovení 

§ 85 odst. 1 a 2 StZ, upravující ÚŘ, podat proti návrhu námitky a nejpozději do 7 dnů 

ode dne veřejného projednání může každý podat své připomínky. Návrh, upravený 

podle výsledků projednání a přezkoumaný z hlediska souladu s ÚPD, s požadavky StZ a 

dalšími náležitostmi podle § 68 se poté předloží zastupitelstvu ke schválení. 

 Přednovelizační úprava působila značně nepřehledně v otázce posuzování vlivů 

RP na ŽP, když pro některé případy slučovala pořizování RP a jeho posuzování 

z hlediska vlivů na ŽP podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, čímž se zmnožovaly 

varianty postupu pořízení RP. Proto je v nové úpravě tento proces upraven tak, že se 

posuzují záměry podle zákona o posuzování vlivů na ŽP tehdy, když je částí 

regulačního plánu nahrazováno ÚR pro umístění záměru posuzovaného obligatorně123, 

dále záměru, k němuž je příslušné MŽP, nebo záměru, jenž může mít přeshraniční vliv 

na ŽP. Pro ty záměry, pro něž je příslušný krajský úřad a u nichž není v závěru 

zjišťovacího řízení vyloučeno sloučení postupů se použije zvláštní postup dle 

ustanovení StZ. Pro tuto druhou kategorii se však zvláštní ustanovení StZ použijí jen 

tehdy, když má RP nahrazovat ÚR pro záměr, o němž nutnost posouzení stanoví zákon 

o posuzování vlivů na ŽP nebo výsledek zjišťovacího řízení. 124 

4.4 Územní rozhodování 

 Územní rozhodování patří též k nástrojům územního plánování. Dochází při něm 

v podstatě k tomu, že jsou aplikovány ZÚR, ÚP a RP v dalších fázích územního 

plánování, ve kterých se rozhoduje o tom, jaké konkrétní podmínky využití bude mít 

určité území. V procesech územního rozhodování se prosazuje princip „diferenciace 

rozhodování“125 v zastavěném a nezastavěném území, který ovlivňuje to, kam se 

konkrétní záměry umístí a jak budou při takovémto umisťování využívány jednotlivé 

                                                 
123 Patří sem hlavní kategorie záměrů dle přílohy k zákonu o posuzování vlivů na ŽP. 
124 srov. důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., str. 206 
125 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 179 
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postupy. Nejdůležitějším principem působícím v oblasti využívání území je však princip 

veřejných zájmů z něhož vychází zásada, že změny ve využívání území podléhají 

vydání ÚR, popř. územnímu souhlasu a jen zákon může stanovit výjimky v případech 

kdy je kontrola veřejných zájmů zabezpečena např. vydaným RP, institutem sdělení či 

je upravena právním předpisem. ÚR je schvalován záměr žadatele a jsou stanoveny 

podmínky pro jeho realizaci a také podmínky pro ochranu a využití území.126 Z pohledu 

správního práva můžeme konstatovat, že v ÚŘ se řeší konkrétní správní případy pro 

jejichž posouzení tvoří právní rámec vydaná opatření obecné povahy v podobě ÚPD.  

 StZ upravuje několik možností, jak lze o konkrétním využití určitého území 

rozhodovat.127 Patří k nim ÚR jako výsadní způsob rozhodování, dále RP, územní 

souhlas a veřejnoprávní smlouva. Jednotlivé druhy ÚR vypočítává § 77 StZ, který sem 

řadí umístění stavby nebo zařízení, změnu využití území, změnu vlivu užívání stavby na 

území, dělení nebo scelování pozemků a zřízení ochranného pásma.  

 

Rozhodnutí o umístění stavby 

 Jde o základní rozhodnutí, které upravuje stavební pozemek a stavbu. Územní 

rozhodnutí o umístění stavby má stanovit vymezení stavebního pozemku, umístění 

stavby, druh a účel stavby. Rozhodnutí o umístění stavby by mělo dále upravovat 

podmínky umístění stavby, zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního 

povolení, ohlášení stavby a napojení na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu128. U některých staveb lze toto rozhodnutí nahradit vydáním územního 

souhlasu129. Obsah rozhodnutí je upraven hlavě 2, části 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 

Rozhodnutí o změně využití území 

 Toto územní rozhodnutí stanoví základní podmínky pro nový způsob 

užívání pozemku. Rozhodnutí o změně využití území  se vyžaduje pro konkrétní druhy 

záměrů, které jsou taxativně vypočteny zákonem130. Spadají sem terénní úpravy podle § 

3 StZ, manipulační a prodejní plochy a tržiště, manipulační plochy, stanovení 

                                                 
126 Po obsahové stránce jsou jednotlivá územní rozhodnutí upravena ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využití území. 
127 viz Kliková, Havlan, Valachová, Hamplová: Stavební právo praktická příručka. Linde, 2009, str. 83 
128 viz § 79 odst. 1 StZ 
129  viz § 96 StZ 
130 viz § 80 odst. 2 StZ 
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dobývacího prostoru, hřbitovy, změny druhu pozemků přesahující výměru 300m2 a 

úpravy pozemků, které mají vliv na schopnosti vsakování vody. I zde platí, že 

v některých případech lze toto rozhodnutí nahradit vydáním územního souhlasu. 

 
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu 

užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují 

takové změny v užívání stavby, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu131.  

 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 

 Toto územní rozhodnutí má stanovit podmínky pro nové rozdělení nebo scelení 

pozemků132. Lze jej vydat pouze na žádost, kterou musejí podat všichni vlastníci všech 

pozemků, které jsou dotčeny a také staveb na nich umístěných. Rozhodnutí se 

nevydává, pokud jeho funkci plní např. regulační plán, rozhodnutí o umístění stavby, 

rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách133, aj. Nevydává se též 

v případě, že podmínky pro dělení či scelování není důvodné stanovit.  

 
Rozhodnutí o ochranném pásmu 
 
 Rozhodnutí o ochranném pásmu má dvojí funkci: chránit stavby, ale i zařízení 

nebo pozemek před negativními vlivy, které na ně může mít jejich okolí, nebo naopak 

chránit okolí stavby, popřípadě zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. 

Jimi se rozumí negativní účinky zejména některých staveb, jejichž užívání (provoz) 

může okolí obtěžovat hlukem, zápachem nebo jinými nežádoucími vlivy134. Rozhodnutí 

o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním 

právním předpisem nebo na jeho základě, např. zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách 

nebo zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích135. 

                                                 
131 viz § 81 StZ 
132 viz § 82 StZ 
133 Podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 
134 Malý, S., Nový stavební zákon s komentářem, Aspi, 2007, str. 107 
135 viz. § 83 odst. 3 StZ 
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 Ve StZ jsou upraveny dvě formy ÚŘ– „klasické“ a zjednodušené – a obě se 

zahajují na žádost. Účastnící řízení jsou upraveni § 85 StZ a jsou rozlišeni podle toho, 

jakým způsobem je jim v řízení doručováno. Účastníky řízení ve věci jsou žadatel a 

obec, na jejímž území má být uskutečněn záměr; těm se doručuje jednotlivě. Dalšími 

účastníky jsou vlastníci či osoby, které mají věcné právo k pozemkům či stavbám na 

nichž má být záměr uskutečněn anebo ti, kteří tato práva mají k pozemkům a stavbám 

sousedícím a tato práva by mohla být ÚR přímo dotčena. V neposlední řadě přiznává 

StZ účastenství též osobám podle zvláštních právních předpisů, ke kterým v současné 

době řadíme občanská sdružení136 o jejichž účastenství bude pojednáno v samostatné 

kapitole a před poslední novelizací je explicitně přiznával též společenství vlastníků 

jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., ovšem tato úprava byla vypuštěna, protože 

představovala „nefunkční rozšíření okruhu účastníků územního řízení“137. Tyto osoby se 

vyrozumívají, resp. vyrozumívaly veřejnou vyhláškou. V souvislosti se zmíněnými 

pojmy „sousední“ a „přímé dotčení“ je třeba zmínit vliv judikatury na vývoj 

interpretace těchto pojmů. Posouzení pojmu soused je podle zásadního rozhodnutí 

Ústavního soudu „věcí individuálních případů a stavební úřady i správní soudy musí 

při posuzování přihlížet k povaze zamýšlených staveb a k možným nežádoucím dopadům 

z ní plynoucích“.138 Dovodil tak protiústavnost vymezování sousedství pozemků pouze 

ve vztahu k jejich společné hranici. NSS zase konstatoval, že k interpretaci neurčitého 

pojmu „přímé dotčení“ na vlastnickém právu musí docházet s přihlédnutím 

k okolnostem, jenž spočívají v povaze předmětné stavby a eventuálních dopadech na 

její okolí. Vlastnické či jiné právo tak v konečném důsledku může být „přímo dotčeno“ 

zvýšeným hlukem nebo různým znečištěním, které má původ ve zvýšené dopravě přímo 

související s každodenním zásobováním umisťované stavby.139   

 Kromě ohlašování veřejnou vyhláškou se informování o záměru zajišťuje též 

formou vyvěšení podle § 87 odst. 2. Stavební úřad poté nařídí ústní jednání. Závazná 

stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 StZ, a námitky 

účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při 

veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 

                                                 
136 Účastenství občanských v územním řízení zakotvuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 254/2001 Sb. o vodách. 
137 K tomu více důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., str. 214 
138 Pl. ÚS 19/99, sv. 17, ročník 2000, 1. díl, str. 303 a násl., č. 96/2000 Sb. 
139 Rozsudek NNS č.j. 1 As 16/2008 – 48 ze dne 30.4.2008 
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veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Od ústního jednání může upustit, pokud jsou mu 

poměry v území dobře známy a žádost obsahuje všechny potřebné podklady pro 

posouzení. V takovém případě musí být ovšem účastníkům dána lhůta ne kratší než 15 

dnů k uplatnění námitek a závazných stanovisek. Po projednání je záměr posouzen 

z hlediska zákonných požadavků140 a poté stavební úřad buď vydá ÚR, nebo žádost 

zamítne.  

 Zjednodušené ÚŘ je v podstatě vydáním ÚR bez toho, aby mu předcházelo SŘ 

v celém svém rozsahu. Rozdíl je v tom, že se toto řízení koná bez veřejného ústního 

jednání, návrh rozhodnutí se zveřejňuje jen veřejnou vyhláškou a žadatel musí zajistit 

vyvěšení návrhu výroku na místě stavebním úřadem určeném. Po uplynutí lhůty, ve 

které k záměru nebyly uplatněny námitky, připomínky nebo výhrady je rozhodnutí 

považováno za vydané a nabývá právní moci. V opačném případě je stavebním úřadem 

rozhodnuto o tom, že se povede klasické ÚŘ stejně jako v případě, kdy by žádost 

nesplňovala podmínky pro zjednodušené řízení. Aby byly splněny podmínky pro konání 

zjednodušeného řízení, musí být záměr v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území, 

nesmí vyžadovat posouzení vlivů na ŽP, žádost musí mít všechny předepsané 

náležitosti141 a musí být doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem 

účastníků. 

                                                 
140 vydané ÚPD, cíli a úkoly územního plánování, požadavky StZ, požadavky na dopravní a technickou 
infrastrukturu, požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, viz § 90 StZ 
141 tento požadavek samozřejmě nelze kategorizovat do té míry, že v případě, kdy by žádost postrádala 
některé náležitosti, tak by stavební úřad bez dání možnosti k nápravě rozhodl o klasickém ÚŘ, viz Malý, 
S., Nový stavební zákon s komentářem, Aspi, 2007, str. 151 
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5. Dotčené orgány, závazná stanoviska, stanoviska 

5.1 Dotčené orgány 

 Hlavním rozdílem platného StZ oproti předchozí právní úpravě je koncepční 

změna spolupráce orgánů, které mají při pořizování ÚPD, v ÚŘ, stavebním řízení, nebo 

dalších řízeních podle StZ, hájit veřejné zájmy vyplývající ze zvláštních právních 

předpisů. Dotčenými orgány jsou ty orgány, kterým zvláštní zákony svěřují chránit 

veřejné zájmy, jimiž jsou především ochrana ŽP, veřejného zdraví, přírody a krajiny, 

nebo také energetika, doprava, elektronické komunikace aj., ale též územní 

samosprávné celky. Podle veřejného ochránce práv jde o „nepřesné označení těch 

orgánů, jimž zvláštní zákony svěřují ochranu určitých veřejných zájmů, mezi nimi i 

zájmů na ochraně životního prostředí. Ve skutečnosti tedy případným povolením 

respektive jeho realizací v podobě uskutečněného záměru nejsou dotčeny tyto orgány, 

ale jimi chráněné veřejné zájmy142. Mezi orgány, které za určitých podmínek patří 

k dotčeným orgánům lze zařadit též územní samosprávné celky, pokud se záležitost 

vztahuje k právům tohoto celku na samosprávu143. Také obecní úřady s rozšířenou 

působností, jenž jsou úřady ÚP mají postavení dotčených orgánů v ÚŘ, z hlediska 

uplatňování záměrů ÚP, pokud však nevydávají ÚR, stejně jako krajské úřady (taktéž 

jako obecní v přenesené působnosti) v řízeních, v nichž je rozhodováno o změnách 

v území dotýkajících se vícero správních obvodů obcí s rozšířenou působností144. 

Krajské úřady jsou ale dotčenými orgány především v ÚŘ o záměrech, k nimž je 

potřeba posouzení vlivu na ŽP. 

5.2 Závazná stanoviska a stanoviska 

 Jedním z hlavních právních nástrojů, které mají dotčené orgány k dispozici, je 

vydávání závazných stanovisek a stanovisek, která představují vedle institutu 

posuzování vlivů na ŽP nejvýznamnější prostředek vykonavatelů veřejné správy 

k ovlivnění procesu ÚP a tím i oblasti ochrany ŽP. Závazná stanoviska jsou vydávána 

                                                 
142 Pekárek, M. K některým právním aspektům vztahu investor – životní prostředí. In Sborník z 
konference  
„Moderní veřejná správa a ombudsman“, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 131. 
143 viz § 136 odst. 2 SŘ 
144 Blažková, M.,Dotčené orgány procesu územního plánování, internetová prezentace dostupná na: 
http://www.uur.cz/images/publikace/internetoveprezentace/dotceneorgany/uvod.pdf 
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jako podkladový akt pro rozhodnutí podle StZ, na základě zvláštních právních předpisů 

a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení145, pokud tyto zvláštní právní 

předpisy nestanoví jinak a jejich obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí 

správního orgánu146. Tento podkladový akt je tak závazný toliko pro orgán veřejné 

správy, který má vydat rozhodnutí, pro které toto závazné stanovisko bylo vydáno a 

nemá tak „externí působnost“. Konečné rozhodnutí, kterému bylo takové závazné 

stanovisko podkladem, je tak ve své podstatě projevem vůle vícero vykonavatelů 

veřejné správy147. „V závazných stanoviscích se dotčené orgány v zákonem stanovených 

případech, v zákonem stanoveném rozsahu a zákonem stanoveným způsobem vyjadřují 

k předmětu řízení vedeného u jiného správního orgánu a hodnotí v nich možné důsledky 

řešení, které má být ve správním řízení přijato, pro ty které veřejné zájmy.“148 

Vykonavatelé veřejné správy mohou závazná stanoviska vydávat secundum et intra 

legem, tedy pouze v zákonem stanovených případech může být podmíněno vydání 

určitého rozhodnutí vydáním závazného stanoviska.  

 Jak již však bylo řečeno v předchozím výkladu, dokumenty koncepčních 

nástrojů ÚP jsou však vydávány formou opatření obecné povahy a tyto nejsou 

rozhodnutím vydávaným ve správním řízení. Proto StZ obsahuje ustanovení149, podle 

kterého pro postupy v něm upravené, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené 

orgány stanoviska, která stejně jako závazná stanoviska nejsou samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení. Jejich závaznost pro PÚR a pro opatření obecné 

povahy podle StZ je v tomto ustanovení výslovně stanovena150. Subjekt, který konkrétní 

NÚP schvaluje, není oprávněn stanovisko dotčených orgánů po věcné stránce 

přezkoumávat nebo měnit, a to ani k případně vznesené námitce. Pokud je totiž 

stanovisko závazným podkladem např. pro územní plán, nemůže se od něho 

zastupitelstvo při tvorbě územního plánu odchýlit a územní plán vydat v rozporu s tímto 

stanoviskem151. Stanovisko dotčeného orgánu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) 

                                                 
145 viz § 4 odst. 2 StZ 
146 viz § 149 SŘ 
147 viz Hadrlica, J., Závazné stanovisko a rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, Právní forum č. 
10, Aspi,  2006, str. 366 
148 Kliková, A. a kol., Stavební právo – Praktická příručka, 3. vydání, Linde, 2009, str. 77 
149 srov. § 4 odst. 2 písm. b) StZ 
150 K tomu srovnej též Pekárek, M., a kol., Právo životního prostředí, 1. díl, 2. vydání, Brno, 2009, str. 
131 
151 srov. rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, sp.zn. 1 Ao 2/2010 - 185   



 49

StZ musí být odůvodněno (mimo jiné kvůli přezkoumatelnosti NSS v rámci řízení o 

přezkumu opatření obecné povahy).  

 Na tomto místě musím doplnit názor  NSS, že ani v případě, kdy StZ stanoví 

závaznost takovýchto stanovisek, nepodléhají tato režimu § 149 SŘ152. Fakticky však 

tvoří diferenci mezi stanovisky a závaznými stanovisky především právní povaha 

správních aktů, pro které jsou vydávány153. 

 Návrh územně plánovací dokumentace musí být před vydáním přezkoumán 

z hledisek, jejichž výčet uvádí StZ v § 40 a § 53 StZ. Obecně však návrh musí být 

v souladu s platnými právními předpisy, za což nese odpovědnost pořizovatel. Nestačí 

tak v odůvodnění pouze odkázat na stanovisko (závazné stanovisko) či uvést pouhé 

konstatování, že se dotčený orgán nevyjádřil, ale je nutné návrh zkoumat v kontextu 

celého právního prostředí a v případě nesouladu iniciovat jeho přepracování154. 

  

5.2.1 Společné zásady závazných stanovisek a stanovisek 

 Při vydávání stanovisek se uplatňuje zásada kontinuity zakotvená v § 4 odst. 3 

StZ, ze které vyplývá vázanost dotčených orgánů svými stanovisky či závaznými 

stanovisky. Stanovisko nebo závazné stanovisko tak podle tohoto ustanovení může 

v následné etapě dotčený orgán změnit jen za předpokladu, že byly zjištěny a doloženy 

nové skutečnosti, jenž nebylo možno uplatnit dříve a které navíc podstatně mění 

podmínky, za nichž bylo dřívější stanovisko či závazné stanovisko vydáno, popřípadě, 

že tyto skutečnosti vyplývají z větší podrobnosti pořízené ÚPD nebo podkladů pro 

rozhodnutí. Dále se v rámci těchto podkladových dokumentů uplatňuje též zásada věcí 

rozhodnutých, která má za cíl sledovat „rychlost a hospodárnost řízení vedených 

stavebním úřadem“155, na základě níž se v řízeních podle stavebního řádu nepřihlíží 

k závazným stanoviskům v těch věcech, o kterých již bylo rozhodnuto v předešlém 

                                                 
152 rozhodnutí NSS ze dne 7.1.2010, sp.zn. 2 Ao 2/2008-62 
153 Pro jejich podobnost je vhodné si povšimnout např. toho, že i když se RP vydává formou opatření 
obecné povahy, jehož podkladem je stanovisko, ve schváleném rozsahu a v řešené ploše může nahradit 
ÚR, jehož podkladem je závazné stanovisko. 
154 Pokud je například orgán ochrany zemědělského půdního fondu vázán metodickým pokynem MŽP a v 
něm obsaženými kritérii hodnocení, jež má tento orgán hodnotit při posuzování ÚPD, měl by se příslušný 
orgán ve svém stanovisku především zabývat těmito kritérii a uvést k nim své závěry. Pokud totiž 
stanovisko neobsahuje žádnou úvahu ohledně hledisek, které stanoví metodický pokyn a svůj závěr 
nezdůvodňuje ani jiným způsobem, nelze takové stanovisko vůbec podrobit soudnímu přezkumu 
z hlediska jeho zákonnosti. Viz rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, sp.zn. 1 Ao 2/2010 – 185. 
155 Malý, S., Nový stavební zákon s komentářem, Aspi, 2007, str. 23 



 50

stádiu156. Tato zásada je následně výslovně zakotvena v § 89 odst. 2 StZ, který stanoví, 

že v případě ÚŘ se „k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu nepřihlíží“. 

5.2.2 Koordinovaná stanoviska, koordinovaná závazná stanoviska 

 V případě, kdy týž orgán veřejné správy je podle více zvláštních předpisů 

příslušný pro vydání několika stanovisek či závazných stanovisek a tím pádem je tak 

v postavení vícero dotčených orgánů, což bude povětšinou případ obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, může takovýto orgán vydat jedno koordinované stanovisko 

(závazné stanovisko)157. Nezbytné je, aby zde nebyl rozpor mezi požadavky na ochranu 

předmětných dotčených zájmů, jež jsou tímto orgánem hájeny. Tento institut slouží 

k zjednodušení a racionalizaci postupů v procesech podle StZ  a je projevem zásady 

komplexní a integrované ochrany ŽP v ÚP. Koordinované závazné stanovisko 

„zahrnuje požadavky na ochranu všech veřejných zájmů, které dotčený orgán hájí podle 

všech dotčených zvláštních zákonů a slouží k provázání všech uplatňovaných požadavků 

v dané věci tak, aby nebyly duplicitní, či se částečně nepřekrývaly“158. 

5.2.3 Projednávání rozporů 

 Pokud dojde k tomu, že jsou v rozporu stanoviska nebo závazná stanoviska 

dotčeného orgánu a orgánu ÚP, nebo závazná stanoviska či stanoviska dotčených 

orgánů navzájem, postupuje se na základě ustanovení § 4 odst. 7 StZ podle SŘ. Tato 

protichůdná stanoviska podle zmíněného ustanovení projednávají orgány ÚP a stavební 

úřady. SŘ tuto problematiku upravuje tak, že se rozpor oznámí správnímu orgánu 

nejblíže společně nadřízenému, popřípadě pokud takový orgán není, projedná se rozpor 

na úrovni ústředních správních orgánů v dohadovacím řízení159. V případě, že ani tento 

postup nevede k vyřešení situace, musí být spor předložen k rozhodnutí vládě160. Co se 

týče závazných stanovisek, zde může být rozpor řešen též podle ustanovení § 149 odst. 

                                                 
156 srov. § 4 odst. 4 StZ 
157 viz Blažková, M., Dotčené orgány v procesu územního plánování, Brno, 2006, internetová prezentace 
dostupná na: http://www.uur.cz/images/publikace/internetoveprezentace/dotceneorgany/uvod.pdf 
158 Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 211 
159 srov. § 136 odst. 6 SŘ ve spojení S § 133 SŘ 
160 tamtéž 
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4 SŘ161 pomocí přezkumného řízení, tedy nadřízeným správním orgánem dotčeného 

orgánu, jímž bylo závazné stanovisko vydáno. 

5.2.4 Možnosti přezkumu závazných stanovisek a stanovisek 

 Jak již bylo shora konstatováno, nejsou závazná stanoviska správním 

rozhodnutím, tudíž zde není možnost podat proti nim samostatně opravný prostředek. 

Závazné stanovisko však tvoří podklad pro rozhodnutí ve správním řízení, proti kterému 

se odvolat lze. V případě StZ by se tak jednalo o odvolání proti ÚR nebo stavebního 

rozhodnutí. Pokud by tedy byl napadnut obsah závazného stanoviska, v takovém 

případě by odvolací orgán požadoval po orgánu, který je nadřízený orgánu, který takové 

závazné stanovisko vydal, aby toto závazné stanovisko potvrdil nebo ho změnil162, 

ovšem bez možnosti jeho zrušení. 

 Zrušení nebo změna závazného stanoviska je však možná v rámci přezkumného 

řízení, tedy za situace, kdy bylo vydáno nezákonné závazné stanovisko163. K takovému 

řízení je příslušný nadřízený orgán orgánu, který nezákonné závazné stanovisko vydal a 

navíc podle odst. 6 § 149 SŘ je konstatování nezákonnosti důvodem k obnově řízení. 

„Pokud jakýkoliv správní orgán zjistí, že jiný orgán učinil nezákonné závazné 

stanovisko, učiní podnět ke správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení 

(nadřízenému správnímu orgánu toho správního orgánu, který závazné stanovisko 

vydal) a vyčká jeho rozhodnutí“164.   

 Co se týká možnosti soudního přezkumu závazných stanovisek jako úkonů, které 

jsou učiněny na základě zákona správním orgánem, a které nepředstavují samostatné 

rozhodnutí ve správním řízení, zde zatím judikatura NSS není jednotná. Podle některých 

rozhodnutí soud přisuzuje závaznému stanovisku povahu samostatného rozhodnutí a 

soudní přezkum tak nevylučuje165 zatímco v jiných případech stanovil, že takovou 

povahu může mít jen za předpokladu, že povaha samostatného rozhodnutí bude 

stanovena zvláštním zákonem, který tak bude představovat lex specialis ke SŘ166. Již 

v roce 2004 však NSS dovodil, že sice závazné stanovisko je úkonem, kterým nedošlo 

                                                 
161 viz následující výklad 
162 viz § 149 odst. 4 SŘ 
163 viz § 149 odst. 5 SŘ 
164  Jemelka, L., a kol., Správní řád komentář, 2. vydání, C.H.Beck, 2009, str. 150 
165 např. rozhodnutí NSS ze dne 13.8.2008, sp.zn. 7 As 43/2009-52 
166 např. rozhodnutí NSS ze dne 28.7.2009, sp.zn. 2 As 34/2009-65 
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k vzniku, změně, zrušení nebo určení povinností, ovšem nevyloučil, že i tato 

podkladová rozhodnutí mohou znatelně, třeba i nepřímo zasáhnout práva účastníků167. 

NSS též uvedl, že k pojmu rozhodnutí je nutné přistupovat s důrazem na vymezení 

materiálních znaků a je tak nutné zjišťovat, jaká práva napadaný úkon založil, zrušil, 

změnil nebo závazně určil v každém případě zvlášť u jednotlivého úkonu správního 

orgánu168. Také však v rozsudku z roku 2004169 vyslovil názor, že není možné 

samostatně přezkoumat udělení nebo neudělení souhlasu, který je vydáván podle § 44 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., protože takové (ne)udělení je nutné považovat za úkon 

správního orgánu a není rozhodnutím v materiálním smyslu, protože k možnému zásahu 

do práv a povinností by mohlo dojít až vydáním finálního rozhodnutí. Naposledy se 

NSS zabýval touto otázkou v roce 2011 a naznačil tak možný budoucí, dosud 

nesjednocený názorový vývoj této problematiky. V rozsudku rozšířeného senátu170 totiž 

shrnul svůj názor na závazná stanoviska vydávaná podle § 149 SŘ a konstatoval, že je 

nelze považovat za rozhodnutí podle ustanovení § 67 SŘS, a to z toho důvodu, že 

samostatně nezakládají, neruší, nemění či závazně neurčují práva a povinnosti a soudně 

je možné přezkoumat až konečné rozhodnutí. V citovaném rozhodnutí také konstatoval, 

že účel jednotlivých závazných stanovisek jako podkladových rozhodnutí napříč 

právním řádem je obdobný171, a i když se jedná o různé typy, nelze mezi nimi pro účel 

soudního přezkumu činit rozdíly. 

 Pokud tedy NSS setrvá na svém názoru a bude aplikovat výše uvedený postoj 

z rozsudku rozšířeného senátu, budou moci být závazná stanoviska podle ustanovení § 

149 odst. 1 SŘ, jenž nejsou podle zvláštního právního předpisu samostatným 

rozhodnutím, přezkoumávána jen v rámci přezkumu finálního, v našem případě 

územního či stavebního rozhodnutí ve věci. 

                                                 
167 viz usnesení NSS ze dne 28.4.2004, sp.zn. 7A 90/2001-98 nebo usnesení NSS ze dne 26.10.2004, 
sp.zn. 6A 73/2002-54 
168 viz rozhodnutí NSS ze dne 23.5.2005, sp.zn. 6 A 25/2002-42, ve kterém se NSS zabýval 
přezkoumatelností závazných stanovisek podle § 65 SŘS  
169 rozsudek NSS ze dne 29.12.2004, sp.zn. 6 A 172/2002-13 
170 rozsudek NSS ze dne 23.8.2011, sp.zn. 2 As 75/2009-13 
171 Tedy ten, že umožňují dotčenému orgánu, který je v dané otázce příslušný, formulovat  závazným 
způsobem právní názor s ohledem na konkrétní chráněný zájem. 
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6. Posuzování vlivů PÚR, ZÚR a Úpl na ŽP 

6.1 Posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území 

 Problematika posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území je ve StZ upravena 

v podstatě samostatně, jen v některých věcech odkazuje na zákon o posuzování vlivů. 

Na základě účinné úpravy ve StZ (na rozdíl od úpravy před účinností zákona 183/2006 

Sb.) se tak nehodnotí pouze vlivy na ŽP a veřejné zdraví, ale celkové dopady na 

udržitelný rozvoj. Jak jsem již zmínil v předchozím výkladu, StZ pod udržitelný rozvoj 

území řadí vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Nástroje územního plánování 

můžeme mj. rozdělit na základě toho, zda je posuzován jejich vliv na udržitelný rozvoj 

území na základě požadavků StZ nebo až při splnění konkrétních podmínek. Vždy jsou 

posuzovány politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje, územní plány 

procházejí tímto posuzováním až při dosažení stanovených kriterií.  

 Členské státy EU jsou povinny podrobovat své koncepční dokumenty, ke kterým 

v ČR patří politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje a územní plány, 

proceduře posuzování vlivů na ŽP. Toto tzv. strategické posuzování (Strategic 

evironmental assessment, SEA) vychází ze směrnice Rady a Evropského Parlamentu 

2001/42/ES a má za cíl „zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a přispět k 

zahrnutí úvah o životním prostředí do přípravy a přijetí plánů a programů s cílem 

podporovat udržitelný rozvoj stanovením, aby v souladu s touto směrnicí některé plány 

a programy, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, podléhaly posouzení 

vlivů na životní prostředí“172. Úprava strategického posuzování vlivů byla do českého 

právního řádu transponována novelizací zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen „EIAZ“), 

který do té doby upravoval toliko tzv. posuzování záměrů na ŽP podle směrnice 

85/337/EHS. Tento zákon nejprve upravoval proces posuzování územně plánovací 

dokumentace samostatně, ovšem po přijetí současného StZ došlo k vyčlenění úpravy 

posuzování vlivů PÚR, ZÚR a ÚPl do tohoto právního předpisu, čímž se sice vyřešily 

ty nejpalčivější problémy tehdejší úpravy (např. vrstvení a opakování procedur), ovšem 

ani tato nová úprava nezůstala bez chyb, na které v následujícím výkladu poukážu a 

které částečně napravila již výše zmiňovaná novela StZ.  

                                                 
172 viz čl. 1 směrnice 2001/42/ES 
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 Vzhledem ke specifičnosti ÚP jako nástroje územní regulace, který v četnosti 

posuzování ÚPl a jejich změn převažuje nad ostatními koncepcemi takto posuzovanými 

a v důsledku své povahy a funkce, ale také obsahové struktury či závaznosti173, je 

v zákoně o posuzování vlivů zvláštní ustanovení, doplňující úpravu StZ a vztahující se 

právě k PÚR a ÚPD174.  Zde je výslovně stanoveno, že tyto dokumenty se posuzují za 

použití postupů podle StZ. Pořizovatel PÚR a ÚPD je předkladatelem vyhodnocení 

vlivů, ovšem zpracováním musí pověřit osobu splňující požadavky stanovené v § 19 

EIAZ. Dotčené orgány, tedy MŽP a orgán kraje, jsou oprávněny stanovit požadavky na 

rozsah a obsah vyhodnocení vlivů na ŽP. Tyto požadavky jsou stanovovány v tzv. fázi 

scopingu175 a MŽP je stanovuje při přípravě návrhu PÚR, k návrhu ZÚR nebo k návrhu 

zprávy o uplatňování ZÚR. V případě územních plánů tyto požadavky stanovuje 

krajský úřad ve fázi předcházející scopingu, tedy ve fázi screeningu (zjišťovací řízení), 

jejímž účelem je zjištění, jestli určitá koncepce bude podléhat posuzování z důvodu 

významného vlivu na ŽP. Územní plány jsou totiž jediným koncepčním dokumentem, u 

kterého se provádí posuzování fakultativně, jelikož splňuje požadavky EIAZ, podle 

kterého se koncepce, u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné 

obce, posuzují jen pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.176 Na tomto místě je však 

nutné poukázat na to, že až novelizované znění StZ dostatečně upravilo situaci 

v případě aktualizace ZÚR, když StZ před Novelou upravoval v souvislosti s návrhem 

zprávy o jejich uplatňování pouze konzultaci s dotčenými orgány. Nyní je výslovně 

stanoven požadavek na stanovisko MŽP ke zprávě o uplatňování ZÚR, zpracované 

podle kritérií zjišťovacího řízení.177 Co se týká ZÚR, tak byla přednovelizační úprava 

navíc dosti nepřesná v tom ohledu, že nebylo jasné, zda se mělo vydávat stanovisko 

k posouzení vlivů koncepce na ŽP samostatným procesním postupem nebo spolu 

s ostatními stanovisky dotčených orgánů. V praxi to pak mohlo znamenat, že toto 

stanovisko nezohledňovalo vyhodnocení všech stanovisek, připomínek a námitek a 

vydávalo se ještě před závěrečnou úpravou návrhu zásad územního rozvoje. Poslední 

novela tento nedostatek odstraňuje konstatováním, že návrh ZÚR, vyhodnocení vlivů na 

                                                 
173 Dvořák, L., Procedurální vazby stavebního zákona a posuzování vlivů na životní prostředí, Časopis 
stavebnictví 04/08, článek dostupný na: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=690 
174 viz § 10i EIAZ 
175 srov. § 10i odst. 3 EIAZ 
176 viz § 10a odst. 1 písm. b) EIAZ 
177 viz příloha č. 8 EIAZ 
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udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací se 

sousedními státy mají sloužit jako podklad pro stanovisko MŽP k návrhu koncepce 

podle zákona o posuzování vlivů178. Obdobné stanovisko, za stejných podmínek jako u 

ZÚR, by nově mělo Ministerstvo životního prostředí vydávat i k PÚR. Orgán který 

PÚR i ÚPD schvaluje má povinnost v usnesení o schválení zdůvodnit, jakým způsobem 

zohlednil podmínky, které vyplývají ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí.  

 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tvoří součást VVURÚ a v souladu s §§ 

32 a 36 StZ a jeho přílohou  se v něm definují hlavní problémy a jevy, posoudí se 

předpokládané vlivy navrhovaného dokumentu na ŽP, porovnají se varianty řešení, 

navrhnou se opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci záporných vlivů a 

navrhne se sledování ukazatelů vlivů dokumentů na ŽP. 

 V případě politiky územního rozvoje se návrh včetně vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území pouze zasílá jiným ústředním správním úřadům a krajům, které 

mohou uplatnit svá stanoviska, zatímco VVURÚ v případě ZÚR se návrh projedná 

samostatně se zástupci zákonem stanovených ministerstev a dotčené orgány podávají 

stanoviska k návrhu ZÚR jako celku.179 Jak již jsem předznamenal při výkladu o PÚR, 

přednovelizační právní úprava sice nepožadovala její obligatorní veřejné projednání, 

Novela StZ však tento nedostatek napravuje a to včetně projednání VVURÚ. Také 

v ustanoveních upravujících pořizování ZÚR a posuzování jejích vlivů na životní 

prostředí došlo k nápravě nedostatků týkajících se účastenství veřejnosti. Veřejné 

projednání s možností podávat připomínky sice StZ výslovně upravoval, avšak tato 

úprava nebyla v souladu s AÚ a se směrnicí 2003/35/ES o účasti veřejnosti na 

rozhodování o životním prostředí180, která z ní vychází. Směrnice totiž požaduje, aby 

veřejnost měla „včasné a účinné možnosti účastnit se přípravy a změn či revizí plánů 

nebo programů…“ a  „právo vyjádřit své připomínky a stanoviska před přijetím 

rozhodnutí o plánech a programech, dokud jsou všechny možnosti výběru ještě 

otevřené“181. Vzhledem k tomu, že úprava přípravy opatření obecné povahy podle SŘ 

                                                 
178 V § 37 odst. 7 StZ je výslovně stanoveno, že toto stanovisko není stanoviskem dotčeného orgánu. 
179 srov. § 33 odst. 3 a § 37 odst. 2 a 4 StZ 
180 směrnice 2003/35/ES ze dne 26. května 2003, o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a 
programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o 
účast veřejnosti a přístup k právní ochraně 
181 viz čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/35/ES 
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byla promítnuta i do úpravy přípravy ÚPD podle StZ, kdy se návrh nejprve projednal 

s dotčenými orgány, na základě čehož se vybrala výsledná varianta a až poté byla tato 

postoupena do řízení, v němž mohla veřejnost podávat připomínky, je zřejmé, že 

možnost zapojení veřejnosti do přípravy takovéto koncepce včetně vyhodnocení jejích 

vlivů na ŽP přicházela pozdě a tato právní úprava tak neodpovídala mezinárodním ani 

unijním závazkům. Novelou StZ je stanovena možnost podávat připomínky veřejnosti 

již v nejranější fázi přípravy dokumentu, kdy jsou ještě otevřené různé varianty.182  

6.2 Posuzování vlivu na území Natura 2000 a prioritní typy stanovišť a 

druhy  

 Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm 

ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich 

přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 

umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími 

oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochrany (§ 39 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) nebo jsou chráněny jako zvláště 

chráněná území (§ 14 zák. č. 114/1992 Sb.). Povinnost posouzení podle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb. se však vztahuje na i bez ohledu na to, zda již jsou, nebo teprve budou 

vyhlášeny nařízením vlády. 

 Počínaje rokem 2004 je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění zákona č. 218/2004 Sb. stanovena povinnost posuzování záměrů a koncepcí 

také z hlediska hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

(lokality soustavy Natura 2000). Předmětem posuzování jsou jakékoliv koncepce nebo 

záměry, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Posuzování vlivů na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti vychází z § 45h odst. 1 ZOPK. Při zpracování 

hodnocení183 a vlastním procesu posouzení se postupuje podle zákona o posuzování 

vlivů a §45i ZOPK (s výjimkou posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje a územního plánu u kterých se postupuje podle StZ). Předkladatel 

                                                 
182 viz čl. I bod 51 zákona č. 350/2012 Sb. 
183 Dokument vypracovaný pro potřeby posouzení vlivu na lokality Natura 2000 osobou autorizovanou 
podle § 45i odst. 3 ZOPK, který je v daných případech součástí oznámení, dokumentace, posudku anebo 
vyhodnocení podle zákona o posuzování vlivů. 
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záměru/koncepce, který může mít vliv na území soustavy Natura 2000, musí předložit 

návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, tzn. k určení, jestli záměr může mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na toto území a zda je nutné tento 

vliv posuzovat. V případě PÚR a ÚPD musí být předkládána zpráva o uplatňování nebo 

zadání. Stanovisko je vydáváno orgánem ochrany přírody, k jehož územní působnosti se 

záměr/koncepce vztahuje. Orgány ochrany přírody jsou správy národních parků, 

chráněných krajinných oblastí, krajské úřady, újezdní úřady a Ministerstvo životního 

prostředí. Stanovisko pro politiku územního rozvoje a zásady územního rozvoje vydává 

MŽP, stanovisko pro územní plány vydává krajský úřad.  Orgán ochrany přírody se 

může k záměru/koncepci vyjadřovat v procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

(EIA/SEA) jako dotčený správní úřad, ať již k oznámení záměru podle § 6, 

dokumentaci podle § 8, posudku podle § 9, oznámení koncepce podle § 10c nebo 

vyhodnocení podle §10e zákona o posuzování vlivů. Zároveň však orgán ochrany 

přírody vydává stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK a pokud nevyloučí významný vliv 

na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, je nutné tento záměr posoudit i 

přesto, že by jinak předmětem posuzování podle zákona o posuzování vlivů nebyl. 

Pokud příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 ZOPK 

nevyloučí významný vliv předloženého záměru nebo koncepce podle § 45h odst. 1 

ZOPK, je zpracování hodnocení povinnou součástí dokumentů, zpracovávaných v 

průběhu procesu posouzení podle zákona o posuzování vlivů. V případě PÚR a ÚPD 

sice ZOPK odkazuje ohledně postupu posuzování na StZ184, ovšem ten po poslední 

novelizaci upustil od autonomní úpravy a v případě PÚR a ÚPD stanoví, že pokud z 

posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

předmětný nástroj územního plánování má významný negativní vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, postupuje se podle § 45i ZOPK185. Pro vydání stanoviska orgánu ochrany 

přírody stanovuje ZOPK lhůtu 30 dnů od doručení žádosti o stanovisko, v případě výše 

zmíněných nástrojů územního plánování stanoví StZ stejnou lhůtu, ovšem počínající 

ode dne společného jednání. 

 V případě, že orgán ochrany přírody nevyloučí ve svém stanovisku významný vliv 

na předmětné území, musí být daná koncepce (PÚR, ÚPD) posouzena podle § 45i 
                                                 
184 viz. § 45i odst. 2 ZOPK 
185 viz § 33 odst. 7, §37 odst. 8, § 47 odst. 3 StZ 
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ZOPK a podle zákona o posuzování vlivů. Koncepce může být schválena, jen pokud 

podle stanoviska podle zákona posuzování vlivů nebude mít negativní vliv na území 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Pokud hodnocení podle zákona o 

posuzování vlivů prokáže negativní vliv koncepce na území Natura 2000 a neexistuje 

alternativní řešení, které by mělo menší negativní vliv, popřípadě ho vylučovalo úplně, 

může být koncepce schválena jen z „naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu 

a jen tehdy, byla-li přijata kompenzační opatření186 k zajištění ochrany a celistvosti 

území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“187. V případě negativního vlivu 

na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy je navíc možné koncepci 

schválit jen z „důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí“188. 

                                                 
186 Právní předpisy ČR ani EU neobsahují definici pojmu „kompenzační opatření“. Evropská komise se 
však tento pojem snažila definovat nezávazným výkladem v příručce z roku 2007, z které vyplývá, že 
kompenzačním opatřením by mělo být především dosaženo rovnocenné náhrady za zničené nebo 
poškozené evropsky významné lokality či ptačí oblasti tím, že budou vytvořena nová taková území 
s rozsahem a kvalitou stejnými předměty ochrany, popřípadě, že budou obnovena či rekonstruována 
degradovaná či zničená stanoviště, přičemž důraz je kladen především na ekologickou funkci 
nahrazované lokality. Viz Pokyny k článku 6 odst. 4 „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS , vydané 
Evropskou komisí, dostupné na: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_cs.pdf 
187 viz § 45i odst. 9 ZOPK 
188 viz § 45i odst. 10 ZOPK 
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7. Účast veřejnosti 
  

 Ochrana veřejných zájmů je obecně svěřena právními předpisy veřejné správě a 

je tak převážně doménou orgánů výkonné moci. Ale jak v ochraně veřejných zájmů 

obecně, tak v našem případě ochrany ŽP se nelze bezmezně spoléhat na stát a jakkoliv 

je jeho role nezastupitelná, je spousta lidí mimo struktury veřejných orgánů, kteří mají 

snahu se zapojit do ochrany prostředí, ve kterém žijí. Již na ústavní úrovni můžeme 

nalézt zakotvení práva na příznivé životní prostředí v čl. 35 odst. 1 Ústavy, nebo 

některých mechanismů, které umožňují občanům zapojovat se do veřejného dění a 

projevovat své názory v rámci zákona, ať už je to shromažďovací, sdružovací či petiční 

právo, nebo právo na informace o stavu ŽP. Též samotné vlastnické právo může sloužit 

jako účinný nástroj ochrany ŽP, třeba na základě různých stimulů (např. daňových) a 

„řádný výkon vlastnického práva, zejména k pozemkům a nemovitostem, může být 

jednou z nejúčinnějších forem ochrany ŽP a jeho složek“189 Pojem veřejnosti 

v souvislostech naší problematiky může mít podobu jak jednotlivce, tak skupiny, ať už 

formalizované, či neformalizované, s právní subjektivitou, či bez ní, ale vždy to musí 

být aktivní občané, vědomí si svých práv, protože do této pozice „účastenské“ 

veřejnosti je nelze nutit, musí být vedeni svým vnitřním pocitem a přesvědčením. Toto 

vnitřní uvědomění je při chránění statku, jakým je ŽP obzvláště důležité, jelikož se 

často jedná o nemateriální hodnoty, jež se mohou zdát z hlediska osobního 

nepřivlastnitelné, jejichž negativní aspekty mohou z časového hlediska působit vzdáleně 

a jejichž ekonomická stránka se jen obtížně představuje. I když se vzhledem k zaměření 

své práce budu zabývat účastí veřejnosti na formalizovaných procesech, tak jak jsem již 

některé nastínil v kapitolách o NÚP, nelze kategoricky tvrdit, že by tyto byly účinnější 

než instituty tzv. účasti v širším smyslu190. Jistě si lze představit situace i v oblasti 

rozhodování v území, kdy forma happeningu či demonstrace může mít daleko větší 

efekt na konečné rozhodnutí, než „kvalifikovaná“ účast občanského sdružení a naopak, 

ovšem na prvně zmíněné druhy účasti v této práci nemám dost prostoru a tak je 

ponechám diplomantům kateder ústavního či správního práva.  

                                                 
189 České právo životního prostředí – Pocta Milanu Pekárkovi, 4/2004, Praha, 2004, str. 46 a 47 
190 Tedy právo shromažďovací, sdružovací, petiční, využití práva na informace o ŽP, výkon vlastnického 
práva ohleduplný k ŽP, atd. Více k pojmu širší a užší účasti veřejnosti viz Damohorský, M., a kol., Právo 
životního prostředí, 3. vydání, C.H.Beck, 2010, str. 245 a násl. 
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 Účast veřejnosti v ochraně ŽP však není vnímána pouze kladně a především 

nevládní organizace velice často musí čelit jak developerům tak politikům, jejichž 

argumenty proti aktivitám nevládních organizací začínají u neúměrného prodlužování 

povolovacích řízení a následným prodražováním projektů a končí u tak silných výrazů, 

jakým je např. „ekoterorismus“. Ostatně na tyto vztahy bylo v minulosti několikrát 

poukázáno např. v oficiálních zprávách o plnění Aarhuské úmluvy191. Asi nejčastější 

snahy o omezení tohoto institutu z pohledu legislativních zásahů můžeme pozorovat 

v případě § 70 ZOPK, jenž je centrem těchto snah již od svého zavedení v roce 1992192. 

Je však potřeba poukazovat především na kladnou přidanou hodnotu účasti, kterou je 

komplexnější pohled na posuzovanou problematiku jejímž výsledkem je kvalitnější 

rozhodnutí, efekt nezávislé kontroly ze strany občanů, která je v demokratické 

společnosti nezbytností a jenž přispívá k omezení lobbyistických vlivů a spolu s 

„vtažením“ veřejnosti do rozhodovacích procesů přispívá k legitimitě rozhodnutí a 

většímu ztotožnění občanů s výsledkem na jehož tvoření se podíleli. 

 Požadavek zajištění účasti veřejnosti na rozhodování o ŽP vyplývá pro Českou 

republiku jak z mezinárodního, tak z unijního práva. Na mezinárodní úrovni je účast 

veřejnosti upravena Aarhuskou úmluvou193. Úmluva je tvořena třemi pilíři, jimiž jsou 

přístup veřejnosti k informacím o ŽP upravený  čl. 4, účast veřejnosti na rozhodovacích 

procesech konkrétních činností s reálným či potenciálním významným vlivem na ŽP 

upravený čl. 6 a zastřešující pilíř obsažený v čl. 9 zakotvující právo veřejnosti na 

ochranu nezávislým a nestranným orgánem. Věcná působnost je pak vymezena čl. 7 a 8, 

které tyto pilíře vztahují na  tvorbu plánů, programů, politik i přípravu právních norem 

se vztahem k ŽP. Tento mezinárodní dokument si klade za cíl smělé cíle jako „podporu 

environmentálního vzdělávání a osvětu přispívající k pochopení problematiky životního 

prostředí a udržitelného rozvoje a podporu prohlubování povědomí veřejnosti ohledně 

rozhodnutí týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje a podílení se 

veřejnosti na tomto rozhodování“ a „vytváření předpokladů pro to, aby veřejnosti, 

                                                 
191 viz http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/zprava-o-implementaci.pdf 
192 více k tomu Kusák, M., Věčné snahy o omezení účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech 
životního prostředí v kontextu Aarhuské úmluvy, České právo životního prostředí, 1/2006, Praha, 2006 
193 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti při rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí, publikovaná pod č. 124/2004 Sb. m. s., dále jen „Aarhuská úmluva“, 
„Úmluva“ nebo AÚ 
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včetně organizací, byly dosažitelné účinné soudní mechanismy aby tak byly chráněny 

jejich oprávněné zájmy a právo bylo prosazováno“194 

 Úmluva obsahuje ustanovení (čl. 15) zakotvující požadavek na ustanovení 

vlastního kontrolního mechanismu na základě kterého vznikla tzv. Compliance 

Committee195. Na tuto kontrolní komisi se mohou se svými podněty týkajícími se 

naplňování Úmluvy obracet mimo jiné subjekty z řad veřejnosti a strany Úmluvy na 

základě nichž pak může dojít k prošetření. Aarhuská úmluva je sice mezinárodní 

smlouvou podle čl. 10 Ústavy a vzhledem k faktu, že stranou Úmluvy je i Evropská 

unie, je i součástí práva EU, avšak její aplikovatelnost jako předpisu použitelného 

přednostně před zákonem je pro žalobce z řad veřejnosti dosti problematická, jelikož 

soudy na několika úrovních vyslovily názor, že není přímo použitelná, resp. nemá přímý 

účinek196. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 9 Ao 1/2008 a Ústavní soud 

ve svém usnesení sp. zn. I.ÚS 2660/08 došly k závěru, že Úmluva není tzv. self-

executing, přičemž Ústavní soud argumentoval tím, že „z textu této úmluvy, jenž ve 

svém článku 1 předpokládá postupné uskutečňování obecně formulovaných cílů 

smluvními státy, nelze dovodit, že by tato úmluva byla přímým pramenem jakýchkoliv 

občanských práv či závazků, natož práv či svobod základních. Úmluva obsahuje závazky 

států, které mají programovou povahu a jsou průběžně realizovány smluvními 

stranami“. Soudní dvůr EU se zase ve svém rozsudku ve věci C-240/09 zabýval 

otázkou přímého účinku čl. 9 odst. 3 Úmluvy,který zakotvuje přístup veřejnosti ke 

správním či soudním řízením ve věcech podání námitek proti nezákonným jednáním, 

aktům či opomenutím ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy a dospěl 

k závěru, že „ustanovení čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy neobsahují žádnou jasnou a 

přesnou povinnost, která by mohla přímo upravovat právní situaci jednotlivců“ a toto 

ustanovení tak přímý účinek nemá. Je nasnadě podobný výklad předpokládat i u 

ostatních ustanovení Úmluvy, jelikož formulace odkazující na povinnosti států provést 

danou úpravu jsou obsaženy i v těchto197.  

                                                 
194 Preambule Aarhuské úmluvy 
195 Komise pro kontrolu dodržování Úmluvy, dále jen „kontrolní komise“ 
196 NSS a Ústavní soud posuzovaly především čl. 1, čl. 3 odst. 1 a 4, čl. 7 a čl. 9 odst. 2 a 3 Úmluvy  
197 Bělohradová, J., Aarhuská úmluva – Aktuální otázky, Sborník příspěvků z mezinárodní konference 
pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 
29.4. - 1.5. 2011 v Brně, str. 994, dostupný na http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/sbornik.html 
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 Aarhuská úmluva stojí na třech pilířích, z kterých vyplývají veřejnosti, jako 

partneru veřejné správy, určitá práva. První pilíř přestavuje právo každého, tedy bez 

nutnosti být obyvatelem dané země nebo jejím občanem, získat srozumitelné, oficiální 

informace, jenž mají o životním prostředí orgány veřejné správy k dispozici. Druhý pilíř 

zakotvuje právo účastnit se rozhodovaní v procesech týkajících se životního prostředí. 

K tomu jsou Aarhuskou úmluvou ukládány povinnosti orgánům veřejné správy: 

 Poskytovat informace dostatečně včas, aby celá problematika mohla být 

řádně zvážena. Informovanost je totiž předpokladem účasti a veřejnosti 

tak musí být dány správné, přesné a včasné informace.  

 Veřejnost musí mít možnost se účastnit rozhodování již v samém začátku 

řízení, kdy jsou ještě otevřeny všechny možnosti rozhodování.  

 Účast musí mít předem stanovený časový rámec. 

 Výsledky účasti musí být orgánem veřejné správy v úvahu v jeho 

konečném rozhodnutí a v případě, že názor veřejnosti v konečném 

rozhodnutí zohledněn není, musí to být orgánem veřejné správy 

zdůvodněno. 

Třetí pilíř pak upravuje přístup k právní ochraně, protože jen správně nastavená 

možnost přístupu k soudní ochraně umožňuje vymahatelnost výše zmíněných oprávnění 

a tato tak nejsou pouze bezzubými prohlášeními. Úmluva tak ve svých ustanoveních 

zakotvuje povinnost smluvních států přijmout opatření k přístupnosti soudní ochrany, 

zajištění účinné a přiměřené nápravy, opatření vedoucí k čestnosti, spravedlnosti a 

včasnosti soudních řízení, k možnosti obrany bez vysokých nákladů či zakotvení 

písemných a veřejně dostupných rozhodnutí. 

 Na unijní úrovni je relevantní směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých 

plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 

85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně. Touto 

směrnicí je v prvé řadě obecně upravena účast veřejnosti při připravování plánů a 

programů, jejichž vypracování je požadováno zvláštními právními předpisy Unie, které 

upravují ochranu jednotlivých složek ŽP. Jejím cílem je podpora konstruktivního zájmu 

veřejnosti na otázkách ŽP, tzn. zajištění toho, aby subjekty z řad veřejnosti přispěly 

svým dílem k tvorbě těchto na delší dobu přijímaných  plánů a programů, jimiž se má 
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chránit životní prostředí. Směrnicí jsou upraveny tři samostatné oblasti, které spojuje 

téma účasti veřejnosti. První je zakotvení základních pravidel účasti veřejnosti na 

vypracování plánů a programů pro směrnice, které doposud tyto pravidla neobsahovaly. 

Do druhé a třetí pak spadá změna směrnic IPPC a EIA, která je sesouladnila 

s požadavky na účast veřejnosti obsaženými v AÚ. 

 Konkrétními formami, které vedou k účinné účasti veřejnosti v oblasti územního 

plánování či ji naplňují jsou především možnost podání námitek či připomínek, veřejné 

projednávání návrhů územně plánovací dokumentace, využití institutu veřejného 

zástupce, zapojování občanských sdružení do rozhodování o otázkách ŽP nebo 

povinnost orgánů ÚP zveřejňovat informace.  

 

7.1 Námitky a připomínky 

 Rozdíl mezi těmito dvěma instituty spočívá v jak v tom, které osoby je mohou 

uplatňovat, tak v jejich formě či způsobu, jak je s nimi orgánem, kterému jsou určeny 

nakládáno. Všichni mohou podávat připomínky, námitky však jen omezený okruh osob, 

vymezených blíže zákonem, mezi nimi např. zástupce veřejnosti. Co se týče formy, tak 

námitky musí být podané v písemné formě s odůvodněním, které obsahuje informace o 

území, kterého se námitka dotýká, uvedení údajů z katastru, které dokazují oprávněnost 

podat námitku198, identifikaci osoby a její podpis. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud 

v rozsudku sp.zn. 2 Ao 1/2008-51 „podstatné pro posouzení, zda určité podání je možno 

kvalifikovat jako námitku či pouze jako připomínku však není kvalita či obsahové 

náležitosti takového podání, nýbrž to, kdo takové podání učinil“. Navíc, i kdyby správní 

orgán chybně uvažoval o námitce jako o připomínce, ale vypořádání této připomínky by 

obsahově vykazovalo stejné náležitosti jako rozhodnutí o námitkách, nejednalo by se o 

vadu vedoucí ke zrušení opatření obecné povahy199. Oba druhy podání je po poslední 

novelizaci možné uplatnit i v určité lhůtě ode dne veřejného projednání200, čímž 

nepřestala působit zásada koncentrace řízení, v rámci níž se k později uplatněným 

                                                 
198 To však neznamená, že by osoba uplatňující námitku musela překládat s odůvodněním i výpis 
z katastru nemovitostí, jak vyplývá z dikce § 52 odst. 3 StZ a jak také deklaroval NSS ve svém rozsudku 
č.j. 2 Ao 1/2008-51. 
199 NSS č.j. 2 Ao 1/2008-51 
200 Před novelizací to bylo možné jen do konce veřejného projednání, což sice bylo časově výhodné pro 
orgán, který se měl s námitkami a připomínkami vypořádat, ovšem z hlediska účinné možnosti reagovat 
na návrh to bylo v některých případech dosti problematické. 
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podáním nepřihlíží, ale oprávněné subjekty mají delší dobu na zpracování informací. 

V rámci vertikálního vztahu jednotlivých ÚPD platí, že nelze podávat námitky a 

připomínky týkající se takových věcí, které již byly rozhodnuty nadřízenou územně 

plánovací dokumentaci. O námitkách musí být v konečné fázi rozhodnuto, včetně 

samostatného odůvodnění, připomínky se musí vyhodnotit (samostatně se o nich 

nerozhoduje). „Na odůvodnění rozhodnutí o námitkách je třeba klást stejné požadavky 

jako v případě typických správních rozhodnutí (dle ustanovení § 68 odst. 3 správního 

řádu z roku 2004). Musí z něho být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec námitky 

uplatněné oprávněnou osobou (podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona z roku 

2006) za liché, mylné, nebo vyvrácené, či proč považuje skutečnosti předestírané 

oprávněnou osobou za nerozhodné, nesprávné, nebo jinými řádně provedenými důkazy 

za vyvrácené“ 201. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění je součástí 

předmětného nástroje ÚP, stejně jako vyhodnocení připomínek. Stavební zákon 

upravuje účast veřejnosti, tedy i podávání námitek a připomínek zvlášť u každého 

nástroje územního plánování.  

 Jak už jsem zmiňoval v předešlém výkladu, politika územního rozvoje není 

vydávána formou opatření obecné povahy, i přesto je však připomínkování veřejnosti 

upraveno též pro tento nástroj územního plánování202. V úpravě účastenství veřejnosti a 

jejím informování o přípravách a průběhu pořizování politiky územního rozvoje však 

spatřuji značné nedostatky, které spočívají především v tom, že veřejnost není včasně 

informována o přípravách takto závažné koncepce a možnost vyjadřovat se formou 

připomínek je odsunuta do stádia, které jen těžko může naplňovat požadavky Aarhuské 

úmluvy. Tím, že StZ upravuje posuzování vlivu PÚR na životní prostředí téměř 

samostatně a nepoužije se v zásadních otázkách zákon č. 100/2001 Sb., oslabuje se 

informování veřejnosti, jelikož se nepoužijí ustanovení jak o oznamování koncepcí203, 

tak o vyjádření k nim. Veřejnost má tak možnost se vyjádřit nejdříve až k úplnému 

návrhu politiky územního rozvoje a až tento se teprve zveřejňuje spolu s vyhodnocením 

vlivů na udržitelný rozvoj území (tedy včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 

do jehož přípravy pak veřejnost samozřejmě není zapojena), což ovšem podle mého 

názoru jistě nekoresponduje s požadavkem čl. 7 a čl. 6 odst. 4 AÚ, které požadují aby 

                                                 
201 NSS č.j. 5 Ao 3/2011-44 
202 Absence úpravy námitek vychází z právní povahy tohoto nástroje. 
203 § 10c zákona č. 100/2001 Sb. 
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byla zajištěna účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny 

možnosti výběru alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná. Takto 

závažný dokument celostátního významu neměl dokonce do poslední novelizace 

zakotveno ani veřejné projednání a teprve poslední novelizací je upravena povinnost 

Ministerstva oznámit 30 dnů předem místo a dobu jeho konání a alespoň částečně tak 

naplnit požadavky AÚ. Na tomto místě však předesílám, že pouhé zakotvení veřejného 

projednání do zákona, bez zohlednění složitosti tohoto koncepčního dokumentu a 

časové náročnosti spojené s jeho prostudováním nepřispěje samo o sobě k naplnění 

požadavků na účinnou účast veřejnosti na ochraně ŽP. Bylo by proto vhodné upravit co 

nejdostupnější koncept veřejných projednání z hlediska místního rozvržení a zajistit pro 

tato projednání odbornou podporu, která nejenom profesionálně povede diskuzi, ale též 

dostatečně srozumitelně podá výklad mnohdy složité právní, ekonomické, stavební, aj. 

problematiky204. Současnou právní úpravou je účast veřejnosti v procesu pořizování 

PÚR nastavena jen jako formalita, která dle mého názoru nesplňuje ani minimální  

požadavky mezinárodního práva a těžko za takových podmínek očekávat, že veřejnost 

se s takovým konceptem ztotožní. 

 „Hierarchicky“ nejvýše postaveným nástrojem vydávaným formou opatření 

obecné povahy jsou zásady územního rozvoje, jejichž právní úprava též umožňuje 

participaci veřejnosti na jejich přijímání. I zde platilo, že nejprve byl připraven návrh 

ZÚR, jenž se společně projednal s dotčenými orgány, upravil a následně se posoudily 

jeho vlivy na ŽP. Po poskytnutí informací pořizovatelem bylo veřejnosti umožněno se 

k již zpracovanému a posouzenému návrhu vyjadřovat formou námitek a připomínek. 

Stejně jako u PÚR přicházela tedy tato možnost až ve finální fázi, kdy již bylo daleko 

těžší reagovat na jednotlivé připomínky a tyto se tak často pouze „zohledňovaly“, 

protože přepracovat prakticky hotový celý dokument by znamenalo značné dodatečné 

náklady a časovou náročnost. Nutnost dokonaleji zohlednit AÚ se však i v tomto 

případě promítla do snah zákonodárce o změnu StZ a poslední novelizace zavádí nejen 

povinné zveřejnění návrhu ZÚR, ale též vyhodnocení vlivů a zakotvuje i oprávnění 

veřejnosti k podávání připomínek. Také u ZÚR StZ počítá s veřejným projednáním 

upraveného a posouzeného návrhu, přičemž podle účinné úpravy mohou být námitky a 

připomínky uplatněny do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Výsledky projednání 
                                                 
204 k této problematice srov. též Zelený kruh, Aarhuská úmluva - hlavní problémy implementace v České 
republice, 2008, 2009, dostupné na http://www.ucastverejnosti.cz/cz/dokumenty 
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krajský úřad vyhodnotí a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek. Pokud je to nezbytné, tak krajský úřad zajistí úpravu návrhu ZÚR 

v souladu s výsledky projednání. Pokud dojde na základě veřejného projednání 

k úplnému přepracování návrhu nebo k podstatné úpravě, má veřejnost opět možnost se 

účastnit opakovaného veřejného projednání, při kterém však podle nově přijaté úpravy 

může uplatňovat připomínky pouze k částem řešení, které nebyly od původního 

proběhnutého projednání měněny, což lze dovodit z formulace „upravený návrh v 

rozsahu těchto úprav projedná “205. Poslední změnou týkající se účasti veřejnosti na 

pořizování ZÚR a zohledňující ustanovení AÚ je povinnost doručit návrh zprávy o 

uplatňování ZÚR veřejnou vyhláškou a možnost veřejnosti podávat k ní připomínky do 

15 dnů ode dne zveřejnění, jelikož i aktualizaci ZÚR je nutné zařadit mezi 

administrativní postupy, které svým výsledkem mohou významně ovlivnit ŽP. 

 Další v řadě NÚP a současně opatření obecné povahy je ÚPl, jenž musí být 

s předchozími dvěma nástroji v souladu. Omezené účastenství veřejnosti zde můžeme 

spatřovat již v samotném podnětu k pořízení Úpl, kterým může být mimo jiné návrh 

občana obce nebo osoby mající vlastnické nebo obdobné právo k nemovitosti na území 

obce, i když na prvním místě zde půjde především o zájmy soukromoprávní před těmi 

veřejnoprávními v čele s ochranou ŽP. Klasická, již výše popsaná účast veřejnosti ve 

formě možnosti podávání připomínek se pak uplatní při rozhodování o návrhu zadání 

Úpl, který pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a ve lhůtě 15 dnů od doručení může 

každý uplatnit písemné připomínky. Po poslední novelizaci stavební zákon nově 

upravuje možnost uplatnění připomínek k návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území ještě před veřejným projednáním. I když důvodová zpráva 

novelizačního zákona č. 350/2012 Sb. neuvádí důvod změny § 50 odst. 3 StZ, je zřejmé, 

že motivem bylo přiblížení se požadavkům AÚ.  

 Při pořizování regulačního plánu musíme v prvotní fázi rozlišovat mezi 

pořízením z podnětu a na žádost. U prvně jmenovaného je veřejnost informována o 

návrhu zadání RP doručením veřejnou vyhláškou a po dobu 15 dnů může každý uplatnit 

požadavky na obsah zadání a vyjádření k oznámení záměru. Nejen na základě těchto 

požadavků a vyjádření je návrh upraven a spolu s vyhodnocením, jak byly uplatněné 

požadavky zapracovány předložen zastupitelstvu ke schválení. Poté má veřejnost opět 

                                                 
205 viz čl. I bod 61 zákona č. 350/2012 Sb. 
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možnost podávat připomínky tentokráte k návrhu RP a vyjádření k dokumentaci vlivů 

na ŽP, a to do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou.206 V případě druhém je 

samotné podání žádosti možné hodnotit jako jakýsi způsob účasti veřejnosti či jako 

určitý iniciační nástroj participace. Jak již však bylo řečeno v kapitole o NÚP, je nutné, 

aby možnost podat žádost upravoval ZÚR nebo Úpl a ty také obsahovaly zadání RP. 

Poté již se postupy řízení jak pro RP z podnětu tak na žádost sbíhají a o projednaném 

návrhu RP se koná veřejné projednání. Námitky a připomínky jsou i u tohoto nástroje 

uplatnitelné do 7 dní po veřejném projednání. Osoby mající právo podat námitky proti 

návrhu na vydání RP jsou zde vymezeny odlišným způsobem, při kterém se odkazuje na 

§ 85 odst. 1 a 2 StZ vymezující účastníky ÚŘ. 

 Územní řízení je veřejné, když žádost je projednávána na veřejném ústním 

jednání207. Námitky mohou podávat účastníci řízení a to jak hlavní, tak vedlejší. 

Námitky musí být podány nejpozději na veřejném ústním jednání a nesmí se týkat věcí, 

o kterých již bylo rozhodnuto územním plánem nebo regulačním plánem. Přípomínky 

mohou být podány kýmkoliv, také však nejpozději na veřejném ústním jednání. O 

námitkách příslušný orgán rozhoduje ve výroku územního rozhodnutí, zatímco 

připomínky jsou pouze vyhodnoceny v jeho odůvodnění.  

7.2 Zástupce veřejnosti 

 Podle StZ se může veřejnost nově do procesu ÚP zapojit i formou tzv. zástupce 

veřejnosti. Tímto zástupcem může být fyzická či právnická osoba (tedy např. i občanské 

sdružení). Účelem tohoto institutu je možnost podat námitku, tedy kvalifikované podání 

i osobám, jenž by jinak mohly podat pouze připomínku. „Zástupce veřejnosti tak má o 

něco silnější právní postavení než občané a také může mít výraznější „politický 

mandát“, protože je zapotřebí, aby jej zmocnilo více obyvatel, kteří mají na konkrétní 

věc podobný názor“208. Zástupce musí být zmocněn v případě ÚPl minimálně jednou 

desetinou občanů menší než dvoutisícové obce nebo nejméně 200 občany. V případě 

                                                 
206 Toto je opět změna vyvolaná Novelou, viz čl. I bod 97 zákona č. 350/2012 Sb. 
207 Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví 
lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta 
nesmí být kratší než 15 dnů, viz § 87 StZ. 
208 Zahumenská, V., Jarmič, L., Zástupce veřejnosti aneb efektivní účast v územním plánování, Brno, 
2010, dostupné na: http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zastupce_verejnosti.pdf 
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ZÚR to může být kromě předchozího též zmocnění minimálně 500 občany kraje209. 

Plná moc musí výslovně obsahovat zmocnění k podání jedné nebo více věcně shodných 

připomínek zmocnitelů. Zástupce nemusí být na rozdíl od zmocnitelů občanem obce ani 

kraje, ovšem může to být žádoucí z toho hlediska, že k osobě, která bude vnímat jejich 

problémy stejně jako oni a kterou budou například i dlouhodobě znát, mohou mít větší 

důvěru210. Jelikož se zmocnění prokazuje seznamem těch, kteří věcně shodnou 

připomínku uplatňují, bude nutné tuto připomínku podat zvlášť, respektive kromě 

podpisu listiny se zmocněním bude nutné podepsat i listinu s připomínkou (či 

připomínkami)211. Zástupce veřejnosti je institut jenž rozšiřuje v souladu s AÚ možnosti 

veřejnosti o efektivnější zapojení do procesu ÚP. Toto zapojení sice ještě v nedávné 

době nesplňovalo veškeré požadavky AÚ a vykazovalo nedostatky, které jsem 

popisoval při výkladu připomínkování jednotlivých nástrojů ÚP, ovšem legislativní 

změny, které byly výše zmíněny a jež se týkají samozřejmě i zástupce veřejnosti, jako 

osoby, která může podávat námitky, jsou příslibem k tomu, že tento institut, stejně jako 

ostatní možnosti participace veřejnosti budou hojněji a především účinněji využívány 

k ochraně občanských práv, stejně jako k ochraně kvality ŽP.  

 Zajímavý vývoj můžeme spatřovat v možnostech přístupu těchto subjektů 

k soudní ochraně. Původně bylo dokonce záměrem zákonodárce umožnit zástupci 

veřejnosti podat správní žalobu, jak vyplývá z důvodové zprávy StZ212. Tuto velkorysou 

úvahu však do reálných obrysů nepřetavil a spolu s konstatováním NSS, že zástupce 

veřejnosti postrádá aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení Úpl jako opatření 

obecné povahy213 tak odsoudil zástupce k postavení řekněme spíše druhořadých 

                                                 
209 viz § 23 odst. 2 StZ 
210 Arnika, Zástupce veřejnosti při projednávání nového územního plánu Prahy, dostupné na: 
http://arnika.org/zastupce-verejnosti 
211 Povolná, V., Jak se zapojit do územního plánování, Brno: Ekologický právní servis, 2008, str. 17 
212 srov. důvodovou zprávu StZ, str. 110, „Přístup k právní ochraně je kromě možnosti správních žalob 
podávaných občanskými sdruženími rozšířen i na zástupce veřejnosti“ 
213 NSS argumentuje např. v usnesení č.j. 5 Ao 3/2008-27 tím, že soudní přezkum opatření obecné 
povahy je vystavěn "na principu soudní ochrany proti opatření obecné povahy ve smyslu jeho právních 
účinků na sféru veřejných subjektivních práv navrhovatele (coby jeho potenciálního adresáta), nikoli 
proti způsobu jeho přijímání. Z těchto důvodů tedy k meritornímu projednání návrhu nepostačí pouhé 
tvrzení o nedodržení stanoveného procesního postupu předcházejícího vydání opatření obecné povahy, 
není-li toto tvrzení spojeno s tvrzeným zásahem do hmotně právní sféry navrhovatele“ a dále tento 
požadavek na dotčení hmotných práv rozvádí též rozšířený senát v usnesení č.j. 1 Ao 1/2009-120 v němž 
konstatuje, že návrh na zrušení opatření obecné povahy může podat "zásadně jen taková osoba, která má 
přímý a nezprostředkovaný vztah k nějaké části území, které je územním plánem regulováno. Bude jím 
tedy vlastník (spoluvlastník) pozemku nebo jiné nemovité věci“. Dále k tomu též rozhodnutí NSS č.j. 2 Ao 
1/2008-51 nebo 1 Ao 3/2007-60. 
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účastníků ÚP. Osobně se však musím přiklonit k názoru, že výklad je příliš limitující, 

když soudní řád správní ve svém § 101a odst. 1 uvádí pouze „zkrácení na právech“, což 

lze vykládat daleko šířeji, než jak tomu je v podání NSS a tudíž by pod to bylo možné 

zařadit i procesní práva, či jiná než vlastnická, s tím, že by se musel dostatečně 

konkretizovat zásah (např. do práva na ŽP)214. Jistý posun v nazírání NSS na zástupce 

veřejnosti však můžeme přesto pozorovat, když dovodil, že se na zástupce, obdobně 

jako na ekologická sdružení, vztahuje § 65 odst. 2 SŘS a může tak podat správní žalobu 

za účelem přezkumu rozhodnutí o námitce a to i přesto, že v řízení  nedisponuje 

hmotnými právy, jež by rozhodnutím o námitce mohla být dotčena. Důležité v tomto 

směru je konstatování, že „Jakkoli tedy vypořádání uplatněné námitky není předmětem 

řízení (byť s jeho vyústěním - opatřením obecné povahy - je imanentně spojeno) a ten, 

kdo námitku uplatnil nedisponuje procesními možnostmi odpovídajícími právům 

účastníků řízení, nelze nalézt argumenty pro závěr, že by jen z tohoto důvodu nemělo být 

rozhodnutí o námitce považováno za rozhodnutí (po formální stránce)"215…,a že 

„rozhodnutí o námitkách, pojaté do odůvodnění opatření obecné povahy, je z 

materiálního hlediska samostatným správním rozhodnutím, jehož soudní přezkum není a 

priori vyloučen.“216 Zástupce veřejnosti, který byl během procesu ÚP nositelem 

veřejného zájmu, tak může tvrdit zkrácení na svých procesních právech namítáním vad 

schopných ovlivnit zákonnost správního rozhodnutí.  

  

7.3 Nevládní neziskové (ekologické) organizace (NNO) 

 Úkolem ekologických organizací je prosazovat, uskutečňovat a hájit veřejný 

zájem na zdravém životním prostředí pro každého občana a na ochraně přírody. 

V právním řádu ČR je postavení NNO mimo jiné upraveno zákonem č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů. Charakterem své práce, nezávislostí a schopností pojmout široké 

spektrum členů jsou předurčeny k tomu, aby na jedné straně působily na občany 

formováním veřejného mínění a na druhé straně vyvíjely tlak na orgány státní správy i 

                                                 
214 více k tomu též Zelený kruh, Od územního plánování po stavební povolení-kdy a jak se účastnit, 
Praha, 2008 dostupné na: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/brozura-stavby-2-vydani-2008-sestava-
1.pdf nebo Zahumenská, V., Zástupce veřejnosti v judikatuře Nejvyššího správního soudu, Právní rádce 
číslo 25.8.2011, Praha, 2011 
215 usnesení NNS 2 Ao 5/2010-24 
216 tamtéž 
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samosprávy jak formou dialogu, tak formami kontroly veřejností běžně využívanými 

v demokratické společnosti. Výchova, osvěta, právní pomoc i poradenství, to je jen 

zlomek výčtu činností, jenž přispívají k ochraně ŽP, ať už přímo, či zprostředkovaně. 

Mezi činnosti, jimiž se NNO angažují v ochraně životního prostředí přímo lze na 

prvním místě zařadit jejich účast na správních řízeních. Základ k tomu položil již zákon 

o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 ve svém § 70, který po několika snahách o jeho 

změnu i zrušení stanovuje, že občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov 

je ochrana přírody a krajiny je oprávněno, má-li právní subjektivitu, účastnit se217 všech 

správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, pokud 

svou účast v takovém řízení dopředu oznámí.218 Pod takováto správní řízení lze zařadit 

nejen správní řízení podle ZOPK, ale též podle dalších zvláštních předpisů, StZ 

nevyjímaje.  

 Jak již však bylo řečeno, politika územního rozvoje ani územně plánovací 

dokumentace nejsou přijímány ve správním řízení. Z toho vyplývá, že § 70 ZOPK se 

v těchto případech nepoužije a NNO tak mají stejné postavení jako „běžná veřejnost“ a 

mohou se zapojit do projednání těchto NÚP formou podávání připomínek. Jedinou 

výjimku by přestavoval případ, kdy by NNO byla zmocněna jako zástupce veřejnosti, 

jak jsem zmínil v předchozím výkladu. 

 Jiná situace je však v případě územního řízení. Postavení účastníků řízení 

přiznávají NNO zvláštní zákony. Prvním z nich je zákon o posuzování vlivů, který 

stanoví, že pokud NNO219 podala vyjádření  v procesu posuzování vlivu plánovaného 

záměru na ŽP, stává se účastníkem všech dalších řízení, v nichž může být rozhodováno 

o povolení posuzovaného záměru (stavby, technologie, činnosti)220. Takový postup by 

měl být automatický a měl by vycházet z iniciativy stavebního úřadu. Druhou možností, 

která zumožňuje NNO stát se účastníkem řízení, je již zmíněný § 70 odst. 2 a 3 ZOPK, 

na základě něhož se účastníkem ÚŘ, ve kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany a 

krajiny, může stát občanské sdružení při splnění zákonem daných podmínek: 

 zakotvení poslání ochrany přírody a krajiny ve stanovách sdružení 

 splnění místní příslušnosti (vztahující se k záměru) 

                                                 
217 tzn. mít postavení účastníka řízení podle SŘ 
218 srov. § 70 ZOPK 
219 Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. 
220 viz § 23 odst. 9 zákona o posuzování vlivů 
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 podání žádosti u stavebního úřadu o informování o zahajovaných řízeních, při 

kterých by mohlo dojít k dotčení zájmů ochrany přírody 

 písemné oznámení účasti v řízení stavebnímu úřadu do osmi dnů ode dne, kdy 

mu bylo příslušným správním orgánem oznámeno zahájení řízení v otázce věcí, 

o které má sdružení zájem 

 

 Díky těmto ustanovením a znovuzavedení obecného správního soudnictví tak 

NNO získaly možnost přístupu k soudům ve věcech ochrany ŽP. Za tímto na první 

pohled široce pojmutým zakotvením možnosti podávat správní žaloby ve věcech 

ochrany ŽP pro NNO se však skrývá několik limitů, které, jak míním nastínit 

v následujícím výkladu, především porušují základní ustanovení AÚ a jejího třetího 

pilíře o přístupu veřejnosti k právní ochraně.  

 Jádro problému spočívá v pojetí aktivní procesní legitimace před správními 

soudy. Pro věcné projednání žaloby je totiž nutné důvodné tvrzení žalobce o zkrácení na 

svých subjektivních veřejných právech221 v důsledku rozhodnutí úřadu. Dle mého 

názoru tato koncepce aktivní legitimace porušuje článek 9 odst. 3 AÚ, a to ve dvou 

ohledech. Za prvé se tímto zužuje možnost podávat žaloby proti opomenutí a jednání 

soukromých subjektů, což zmíněný článek AÚ výslovně zakotvuje222 a za druhé je tímto 

omezena možnost na podávání žalob toliko pro NNO, které se účastnily předchozího 

správního řízení, ve kterém byla porušena jejich procesní práva, což stejně jako 

v prvním případě naznačuje, že naše legislativa neodráží podle mého názoru zřejmou 

diferenci mezi odst. 2 a 3 čl. 9 AÚ. K podpoře svého názoru, že výše uvedené limity 

naší právní úpravy porušují předmětná ustanovení třetího pilíře AÚ bych rád upozornil 

též na názor Evropské komise, která prostřednictvím návrhu směrnice o přístupu ke 

spravedlnosti v otázkách životního prostředí223 deklarovala zájem na tom, aby 

ekologické NNO224 mohly napadat u soudu či jiného nezávislého orgánu zřízeného 

                                                 
221 Nestačí tak pouhé „dotčení právního zájmu“ žalobce, viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 6 A 
243/93 ze dne 17.11. 1995 
222 Jak zmiňuje sir Robert Carnwath, soudce britského Court of appeal, je tato možnost rozdílovým 
faktorem mezi odst. 2 a 3 čl. 9 AÚ a odst. 3 tak má díky tomu širší uplatnění. Viz Jaké jsou limity soudní 
ochrany v Čechách-Sborník z mezinárodní konference, str. 7, Zelený kruh, Praha, 2008  
223 návrh směrnice o přístupu ke spravedlnosti v otázkách životního prostředí, COM/2003/0624 final, 
dostupný na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0624:EN:HTML 
224 čl. 2 odst. 1 písm. c) návrhu směrnice zakotvuje pojem „kvalifikovaných subjektů“, který zahrnuje 
jakákoliv sdružení, organizace či skupiny, které mají zájem na ochraně ŽP a jsou uznané na základě 
postupu podle čl. 9 (jedná se o překlad autora práce) 
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zákonem jakékoliv porušení práva v oblasti ŽP.225 Dle mého názoru tak Komise 

relevantními ustanoveními návrhu výše zmíněné směrnice v podstatě vykládá čl. 9 odst. 

3 AÚ, a to tím způsobem, že by státy měly stanovit určité subjekty, popřípadě určit 

podmínky, které by byly pro určitý okruh subjektů splnitelné (z mého pohledu si lze 

představit např. požadavek určité doby existence, místní příslušnosti, určitého počtu 

členů, skutečně prokázané činnosti, atd.) a těmto pak dát možnost napadat jakékoliv 

zásahy či rozhodnutí mající vliv na ŽP. V odůvodnění tohoto dokumentu je dokonce 

konstatováno, že právě omezení aktivní legitimace jen na osoby, kterým bylo přímo 

zasáhnuto do jejich práv je důvod proč dochází k nedostatečnému vymáhání práva na 

ochranu ŽP.226  

 Na okraj k řešení této otázky bych ještě rád poukázal na postoj české judikatury 

k možnosti NNO domáhat se práva na příznivé ŽP zakotveného v čl. 35 Listiny 

základních práv a svobod. Správní soudy pod vlivem názoru ÚS zastávají výklad 

nepřiznávající ekologickým NNO právo na příznivé ŽP, i když původně to vypadalo, že 

trend půjde jiným směrem, když ÚS ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 70/97 toto právo 

sdružení přiznal. Následně se ovšem od své předchozí judikatury odchýlil227, když v 

usnesení sp.zn. I. ÚS 282/97 konstatoval, že: „…na rozdíl od osoby fyzické se právnická 

osoba může domáhat ochrany jen takových práv chráněných Listinou, která odpovídají 

jejímu právnímu postavení. Čl. 35 Listiny zakotvující právo na příznivé životní prostředí 

a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů na 

právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí 

přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které – na 

rozdíl od právnických osob – podléhají eventuálním negativním vlivům životního 

prostředí.“  Nechci se na tomto místě pouštět do hlubší analýzy tohoto přístupu, protože 

by to jistě vydalo na samostatnou práci, ovšem rád bych zmínil to, že souhlasím 

s názorem Pavla Černého z Ekologického právního servisu, že pro praxi může být 

nakonec stejně jedno, zda soudy právo na příznivé životní prostředí NNO přiznají, či 

nikoliv, pokud se zároveň budou zabývat žalobními námitkami těchto organizací. 

Žaloby NNO by totiž neměly představovat základní nástroj ochrany ŽP, ale měly by 

                                                 
225 srov. čl. 2 odst. 1 písm. f) a čl. 5 odst. 1 návrhu směrnice 
226 Justification of proposal 1.1 [4] návrhu směrnice o přístupu ke spravedlnosti v otázkách životního 
prostředí  
227 Diskutabilní je toto rozhodnutí i vzhledem k faktu, že přes odchýlení se od předešlého právního 
názoru, nebyla otázka předložena k posouzení k plénu, jak požaduje § 23 zákona č. 183/1993 Sb. 



 73

sloužit jako doplňkový instrument a pojistka ke snaze jednotlivců bránit se před zásahy 

do prostředí v němž žijí. Na druhou stranu trend rozšiřování práv a povinností 

právnických osob je neoddiskutovatelný (vezměme si například nedávno přijatý zákon 

č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob) a jak konstatuje pan prof. 

Milan Damohorský „…budoucí vývoj bude směřovat k přiznání prává právnických osob 

na příznivé životní prostředí, ale pouze zprostředkovaně,…důvodem je nezbytnost jeho 

existence k vlastnímu podnikání – zdroje vody, kvalitní půda, turistika“228. 

                                                 
228 Jaké jsou limity soudní ochrany v Čechách-Sborník z mezinárodní konference, str. 33, Zelený kruh, 
Praha, 2008 
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8. Závěr 
 
 
 Ze zkušenosti můžeme pozorovat vliv změn uskutečňovaných v organizaci 

území či na konkrétních pozemcích na široké okolí a jeho kvalitu. Územní plánování 

tak představuje nezbytný nástroj sloužící k regulaci nakládání s územím a k ochraně 

veřejných zájmů. Já jsem si pojal za cíl ve své práci vymezit jeden z těchto veřejných 

zájmů, mě nejbližší, tedy ochranu ŽP, a to především z pohledu koncepčních nástrojů 

ÚP. Stejně jako však nelze absolutizovat jednotlivé složky ochrany ŽP, nelze 

absolutizovat ani ochranu ŽP před ostatními veřejnými zájmy. ÚP je především otázkou 

hledání kompromisů a je nutné hledat jak vzájemnou rovnováhu jednotlivých složek 

ŽP, tak rovnováhu mezi jeho ochranou a ostatními společenskými zájmy. Komplexnost, 

s jakou zvyšuje kvality území a naplňuje tak požadavky udržitelného rozvoje z něj činí 

nezastupitelný nástroj sloužící k vyváženému stavu ŽP, sociálních podmínek a 

podmínek hospodářského rozvoje v rukách veřejné správy. 

  Snahou autorů nového stavebního zákona z roku 2006 bylo jistě také to, aby byl 

co nejvíce vyvážený a stabilní, ale přesto se ani tato právní úprava nevyhnula 12 

novelizacím, které musely reagovat jak na legislativně technické nedostatky, tak na 

nutnost zpřesnění úpravy jednotlivých postupů a institutů, které v praxi byly schopné 

vyvolávat interpretační a aplikační problémy, nebo na potřebu zjednodušení některých 

postupů na úseku územního plánování. Ani nejrozsáhlejší poslední novela, která mojí 

práci ovlivnila nejvíce, však nezměnila základní koncepci původního zákona z roku 

2006. To ostatně dokazují i první kapitoly mé práce, ve kterých popisuji samotný pojem 

ÚP a vysvětluji jeho cíle a úkoly, jejichž vymezení je pro pochopení vztahu 

jednotlivých veřejných zájmů nezbytné. Tyto základní prvky ÚP, stejně jako principy a 

zásady, které s nimi neoddělitelně souvisí ( a které popisuji ve stejné kapitole, zůstaly 

novelami nedotčeny a mohl jsem tak při jejich výkladu čerpat jak z původní důvodové 

zprávy, tak z prvních komentářů ke StZ, které na tehdy novou úpravu reagovaly. 

 Nezbytností při výkladu platné právní úpravy je nastínění právní úpravy, která jí 

předcházela, což činím spolu s výkladem systematiky StZ v kapitole třetí. Omezuji se 

přitom však pouze na shrnutí nejdůležitějších společenských a právních příčin a 

nedostatků předchozí úpravy, které vedly k přijetí nové koncepce ÚP. Toto stručné 
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shrnutí však podle mého názoru postačuje k pochopení souvislostí, které k přijetí nové 

úpravy vedly. Z důvodu snahy o neroztříštěnost práce na krátké kapitoly jsem k tomuto 

tématu zařadil i stručný výklad subjektů ÚP a jejich postavení při výkonu veřejné 

správy. Podrobnější popis působnosti, práv a povinností jednotlivých subjektů ÚP je 

součástí výkladu o NÚP a dotčených orgánech. Jedním z témat, které nejvíce 

reflektují Novelou přijaté změny StZ je bezesporu výklad jednotlivých NÚP, který je 

obsažen v kapitole čtvrté. V mé práci jsem se zaměřil na koncepční  nástroje ÚP, proto 

je problematika realizačních nástrojů zmíněna jen ve stručnosti přiblížením institutu 

územního rozhodování, které na koncepční nástroje chronologicky navazuje. V této 

kapitole se snažím rozebrat jak PÚR a její diskutabilní formu nařízení vlády nebo 

problematiku jejího veřejného projednání, tak NÚP ve formě opatření obecné povahy, 

tedy ZÚR a ÚPl, u nichž se nabízí k zamyšlení otázka lhůt pro pořízení RP jako 

podmínky pro rozhodování o změnách v území. Důležitou legislativní změnou 

v procesu pořizování ÚPl je pak zrušení fáze zpracování konceptu ÚPl.  

 Pátou kapitolu jsem věnoval postavení a pravomocem dotčených orgánů a spojil 

jsem ji s věcně související problematikou stanovisek a závazných stanovisek. Dotčené 

orgány patří k základním subjektům chránícím veřejné zájmy, tedy v našem případě ŽP 

na prvním místě a jedním z hlavních právních nástrojů, které mají dotčené orgány 

k dispozici, je vydávání závazných stanovisek a stanovisek, která představují vedle 

institutu posuzování vlivů na životní prostředí nejvýznamnější prostředek ochrany 

životního prostředí. Zvláštní pozornost jsem pak v této kapitole věnoval formě a 

názorům judikatury na přezkum závazných stanovisek jako podkladům pro rozhodnutí 

ve správním řízení. 

 Samostatnou kapitolu jsem dále věnoval problematice posuzování vlivů na ŽP 

jako nedílné součásti procesu územního plánování. Tento institut je jedním z klíčových 

nástrojů hodnocení dopadů lidské činnosti a jejích důsledků pro ŽP. V této šesté 

kapitole zaměřené na institut posuzování vlivů jsem se snažil stručně nastínit jeho účel a 

formu právní úpravy. Úprava posuzování vlivů koncepcí upravených StZ je rozdělena 

mezi zákon o posuzování vlivů a StZ, což se po přijetí Novely nezměnilo, ovšem pokud 

se jedná o posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, zde StZ 

po novelizaci odkazuje na ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a 

problematiku tak již neupravuje samostatně. Změny, které byly přijaty v souvislosti 
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s naplňováním mezinárodních požadavků na účast veřejnosti na ochraně ŽP, se týkají i 

posuzování vlivů na ŽP, jako součásti vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Důležitou změnou je tak to, že veřejnost se vyjadřuje formou připomínek též 

k VVURÚ, a Ministerstvo životního prostředí musí tyto připomínky použít jako 

podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle zákona o posuzování vlivů na 

ŽP. To se týká jak politiky územního rozvoje, tak zásad územního rozvoje.  

 Velmi podstatnou a pro mě stěžejní část mé práce tvoří pojednání o zapojení 

veřejnosti do rozhodování o otázkách ÚP obsažené v sedmé kapitole. Institut účasti 

veřejnosti je jistě oprávněným a užitečným prostředkem současné demokratické 

společnosti. Pokud je správně používán vede k zefektivnění činnosti státní správy a 

lepší ochraně ŽP. Participace veřejnosti na otázkách ochrany ŽP je navíc upravena jak 

mezinárodním právem v podobě Aarhuské úmluvy, tak unijním právem, jež požadavky 

Úmluvy reflektuje několika směrnicemi EU. Ve své práci jsem se snažil přiblížit jak 

naplňování požadavků Úmluvy ve StZ, tak přístup soudů k otázce přímého účinku 

smlouvy. Právě odmítavý přístup k přednostní aplikovatelnosti přispívá k tomu, že 

požadavky tohoto mezinárodního dokumentu byly splněny až teprve nedávnou 

novelizační úpravou StZ, nebo se dokonce na naplnění těchto požadavků stále čeká, což 

je např. otázka nevládních neziskových organizací. Také problematika úpravy přístupu 

některých subjektů k soudní ochraně vykazuje dle mého názoru jisté deficity, které se 

projevují např. v odmítavém postoji Nejvyššího správního soudu na možnost zástupce 

veřejnosti podat návrh na zrušení územního plánu, přičemž přístup k tomuto druhu 

soudní ochrany je v současnosti odepřen též nevládním neziskovým organizacím jako 

subjektům hájícím kolektivní zájem na ochraně ŽP. Kladně však hodnotím snahy 

zákonodárce v otázce možnosti podávání námitek v procesu pořizování NÚP, která 

vedla po novelizaci k naplnění požadavku na včasné a účinné možnosti účastnit se 

přípravy a změn či revizí plánů nebo programů. 

   

 Institut územního plánování je velmi komplexní a rozsáhlá problematika, jejíž 

pochopení vyžaduje nejen pochopení jednotlivých nástrojů, jejichž vydání je 

materiálním výstupem celého procesu, ale též pochopení jednotlivých dílčích institutů, 

jakými jsou námitky, stanoviska, posuzování vlivů, aj. Jsem si vědom toho, že má práce 

přináší velmi stručný výklad této problematiky a každý dílčí institut by mohl sám o sobě 
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tvoři obsah samostatné diplomové práce. Snažil jsem se však o komplexní uchopení 

tématu ÚP s důrazem na jeho koncepční nástroje ve světle nejnovějších legislativních 

změn, které odborná literatura zatím komentovala jen poskrovnu a ve světle starší i 

novější judikatury. I přes poměrně rozsáhlé, povětšinou kladně hodnocené legislativní 

změny jsem se pokusil nalézt a kriticky zhodnotit mezery a deficity platné právní 

úpravy, které i po Novele přetrvávají. 
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10. Abstrakt 
 

 

 Předmětem mé diplomové práce je „Územní plánování jako nástroj ochrany 

životního prostředí“, které považuji za stále aktuálnější z důvodu vzrůstající zástavby 

našich měst a krajiny. Otázky a problémy týkající se ochrany životního prostředí, stejně 

jako územního plánování samotného se dostávají stále více do pozornosti širší 

veřejnosti. Termín „ochrana životního prostředí“ znamená vědeckou a systematickou 

lidskou činnost spočívající v předcházení znečišťování světa, ve kterém žijí všechny 

organismy včetně člověka samotného. Tato ochrana je zajišťována mimo jiné právem 

životního prostředí, což je poměrně nová právní disciplína. První právní předpisy 

v oblasti práva životního prostředí vznikaly v nedávné historii a to nejenom na úrovni 

vnitrostátní, ale z velké části též nadnárodní a mezinárodní.  

 Velice důležitým nástrojem ochrany životního prostředí je územní plánování, 

které je tématem této práce. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 

rozvoj území prostřednictvím trvalého a komplexního řešení vhodného využití  a 

prostorového uspořádání území s cílem dosáhnout souladu mezi veřejnými a 

soukromými zájmy s ohledem na rozvoj území. 

 Obecná úprava územního plánování v ČR je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební 

zákon“). Stavební zákon upravuje mnohé nástroje, které napomáhají ochraně životního 

prostředí. Účelem stavebního zákona na poli územního plánování je nastavení vhodných 

podmínek pro vyvážený a vyrovnaný vztah rozdílných potřeb a zájmů, např. veřejného 

a soukromého sektoru, místní a státní samosprávy, investorů a veřejnosti, atd. Ve 

stavebním zákoně je územní plánování definováno jako činnost, která zajišťuje 

předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 

využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 

hospodářský potenciál rozvoje. Ve své práci jsem se věnoval převážně koncepčním 

nástrojům územního plánování, tedy územně analytickým podkladům, územní studii, 

politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci, která je tvořena zásadami 

územního rozvoje a územními plány. Snažil jsem se též nastínit výkon veřejné správy 
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v oblasti územního plánování. K pochopení celkové problematiky bylo též nezbytné 

vymezit základní principy, na kterých je územní plánování založeno. Jedním 

z nejdůležitějších principů je princip udržitelného rozvoje.  

 Neméně důležitým nástrojem ochrany životního prostředí je posuzování vlivů na 

životní prostředí. Tato oblast je v českém právním řádu upravena v zákoně č. 100/2001 

Sb., a zákon zde rozlišuje mezi záměrem stavby, činnosti nebo technologie (EIA) a 

koncepcí, strategií, politikou, plánem nebo programem (SEA). Těmito nástroji je 

posuzován případný dopad předkládaných záměrů na životní prostředí.  

 Podle mého názoru stěžejní část mé práce tvoří kapitola, která se zabývá 

účastí veřejnosti na procesech územního plánování. Tento nástroj je legitimním a 

efektivním nástrojem každé demokratické společnosti. Pokud je správně využíván, 

přispívá k usměrňování činnosti státu a lepší ochraně životního prostředí. Má svoje 

místo všude tam, kde jedinci nechtějí ponechat obranu veřejných zájmů pouze na státu. 

Právní úprava účastenství veřejnosti je upravena jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní 

a unijní úrovni, přičemž nejdůležitějším dokumentem je Aarhuská úmluva, která je 

v právu EU promítnuta několika směrnicemi. Základním požadavkem Úmluvy je účast 

veřejnosti prakticky na jakémkoliv rozhodovacím procesu, který může mít vliv na 

životní prostředí. 
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Abstract 

Land-use planning as a tool for environmental protection 
 The subject of my thesis „Land-use planning as a tool for environmental 

protection“ is very actual problem in particular today, when construction development 

grows up more then ever. The questions related to enviromental protection, as well as 

land-use planning come more and more into the foreground of public attention. Term of 

enviromental protection designates a scientific and systematic human activity concerns 

prevention of environmental pollution, that means protection of the world in which all 

organisms, inclusive of human, live. Environmental protection is handled by 

environmental law, which is quite new discipline. When we contemplate a dates when 

the individual acts or their antecedent were approved, we can not get too far-away in 

history and with reference to that environmental law is a branch of law developing 

spontaneously not solely at the level of individual states but also supranational units and 

at the global level. 

 Very important tool of environmental protection is land-use planning which is 

subject of this work and which deals with town and country planning. Town and 

country planning ensures the preconditions for sustainable development of the area by 

means of continuous and complex solution of useful utilization and spatial arrangement 

of the area with the aim of achieving the harmony of public and private priorities in 

relation to the development of the area. For this purpose it follows the social and 

economic potential of the development. 

 General regulation of Land-use planning in The Czech republic is included in 

the Act No. 183/2006 Coll., About Land-use Planning and Construction Rules, as 

subsequently amended, (thereinafter „Construction Act“). The Construction Act 

includes number of tools that are instrumental towards enviromental protection. The 

purpouse of the Building Act at the field of  planning is to set up convenient conditions 

for well-balanced and even harmonisation of heterogeneous needs and interests, for 

example of public and privat sector, local and state administrativ, investors and public, 

etc. Land-use planning is defined in Construction Act as a proceedings that constantly 

and in integrated manner administer functional land use, declare principles of its 

organization, co-ordinates development in a factual as well as time framework, 
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including also other activities that can effect land development. In my work I dedicate 

space to conceptual tools of land-use planning such as planning analytical materials, 

planning studies, spatial development policy, planning documentation which are formed 

by development principles and plans. Of course I analyze also functioning of public 

administration in country and town planning in my work. It is important for 

understanding of a theme to determine its foundations that is based on. They are called 

principles and the most important is sustainable development. Sustainable development 

is development that meets the needs of the present without compromisisng the ability of 

future generations to meet their own meets. 

 No less important tool as a part of my work that serve for environmental 

protection is Environmental Impact Assessment. In the Czech law system, this domain 

is regulated by the Act 100/2001 Coll., About Environmental Impact Assessement and 

About the Modification of Some Acts, as subsequetly ammended, and the laws 

difference between the intention of construction, activity and technology (EIA) and 

concept, strategy, policy, plan and programs set or allocated by a public administration 

authority (SEA). These tools critize the possible positive or negative impact that 

proposed intentions mentioned above may have on the environment, together consisting 

of the environmental, social and economic aspects. 

 In my opinion, fundamental part of my thesis is constituted by chapter that 

handle with public participation. The institute of public participation in enviromental 

decision-making is for sure a legitimate effective tool of a democratic society. 

Appropriately used, it contribute to directing of government activities and preferable 

enviromental protection. It has its role anywhere where personal entity or artificial 

persons are tending to defend public interest and not just count on state. The regulation 

of public participation exists in three levels – international law, EU law and Czech 

republic national law. The main document is Aarhus Convention, which is reflected in 

several directives in EU law. Main requirement is to enable the effective public 

participation basically to any decision-making that could have an effect on the 

environment. 

 It was my pleasure to work on this thesis because the theme of Land-use 

planning and Environment is very interesting and close for me. 
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