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                                                                                                                                                          VIII 

 

 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 

Navrhovaný právní předpis  

(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah CELEX č. Ustanovení (čl., 

odst., písm., 

bod., apod.) 

Obsah 

§ 32 odst. 2 (2) K návrhu politiky územního 

rozvoje ministerstvo zajistí 

vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. 

 

32001L0042 

32009L0147 

31992L0043 

 

2001/42/ES 

Čl. 3 odst. 1 a 2 

 

2009/147/ES 

Čl. 4 odst. 4 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 3 

Čl. 7 

 

2001/42/ES 

Čl. 3 

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v 

souladu s články 4 až 9 provádí u plánů a 

programů uvedených v odstavcích 2 až 4, 

které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí. 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení vlivů 

na životní prostředí provádí u všech plánů a 

programů, 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, 

průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, 

vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, 

územního plánování nebo využívání půdy a 

které stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II 

směrnice 85/337/EHS nebo 

b) u kterých je vyžadováno posouzení podle 

článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohledem 

na možný vliv na území. 

 

2009/147/ES 

Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v 

odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy 

vhodná opatření pro předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť 

nebo jakýmkoli rušivým zásahům, které 

negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly 

být významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo poškozování 

stanovišť mimo tyto chráněné oblasti. 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 
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výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 

2, 3 a 4 této směrnice nahrazují povinnosti 

vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice 

79/409/EHS, pokud jde o území označená 

podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně uznaná podle 

čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, a to ode dne 

provádění této směrnice nebo ode dne 

označení nebo uznání členským státem podle 

směrnice 79/409/EHS, podle toho, které 

datum je pozdější. 

 

§ 33 odst. 5 (5) Ministerstvo ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí a 

Ministerstvem životního prostředí 

zašle návrh politiky územního 

rozvoje spolu s vyhodnocením 

vlivů na udržitelný rozvoj území 

sousedním státům, jejichž území 

může být uplatňováním politiky 

územního rozvoje významně 

ovlivněno, a nabídne jim 

konzultace. Pokud sousední stát o 

konzultace projeví zájem, 

ministerstvo se ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí a 

Ministerstvem životního prostředí 

konzultací účastní. 

 

32001L0042 2001/42/ES 

Čl. 7 odst. 1 

 

2001/42/ES 

Čl. 7 

1. Domnívá-li se členský stát, že provedení 

plánu nebo programu připravovaného pro jeho 

území může mít významný vliv na životní 

prostředí jiného členského státu, nebo 

požaduje-li to členský stát, kterého se to může 

významně dotýkat, zašle členský stát, na jehož 

území se plán nebo program vypracovává, 

před jeho přijetím nebo předáním k 

legislativnímu procesu, druhému členskému 

státu kopii návrhu plánu nebo programu a 

příslušnou zprávu o vlivech na životní 

prostředí. 

§ 37 odst. 4 (4) Krajský úřad ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí a 

Ministerstvem životního prostředí 

zašle návrh zásad územního 

rozvoje a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území sousedním 

státům, jejichž území může být 

uplatňováním zásad územního 

rozvoje významně ovlivněno, a 

nabídne jim konzultace. Pokud 

sousední stát o konzultace projeví 

zájem, krajský úřad se ve 

spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí a Ministerstvem 

životního prostředí konzultací 

účastní. 

 

32001L0042 2001/42/ES 

Čl. 7 odst. 1 

 

2001/42/ES 

Čl. 7 

1. Domnívá-li se členský stát, že provedení 

plánu nebo programu připravovaného pro 

jeho území může mít významný vliv na 

životní prostředí jiného členského státu, nebo 

požaduje-li to členský stát, kterého se to 

může významně dotýkat, zašle členský stát, 

na jehož území se plán nebo program 

vypracovává, před jeho přijetím nebo 

předáním k legislativnímu procesu, druhému 

členskému státu kopii návrhu plánu nebo 

programu a příslušnou zprávu o vlivech na 

životní prostředí. 

§ 42a odst. 2) 

písm. d) 

d) stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny k 

navrhovanému obsahu aktualizace 

zásad územního rozvoje, ve 

kterém uvede, zda je možné 

31992L0043 92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 3 

Čl. 7 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
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vyloučit významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast11) či nikoliv, 

 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 

2, 3 a 4 této směrnice nahrazují povinnosti 

vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice 

79/409/EHS, pokud jde o území označená 

podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně uznaná podle 

čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, a to ode dne 

provádění této směrnice nebo ode dne 

označení nebo uznání členským státem podle 

směrnice 79/409/EHS, podle toho, které 

datum je pozdější. 

§ 42a odst. 2 

písm. e) 

e) stanovisko Ministerstva 

životního prostředí k 

navrhovanému obsahu aktualizace 

zásad územního rozvoje, ve 

kterém i s přihlédnutím k 

stanovisku orgánu ochrany přírody 

podle písm. d) uvede, zda má být 

návrh aktualizace posuzován z 

hlediska vlivů na životní prostředí, 

případně stanoví podrobnější 

požadavky podle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí, 

32001L0042 

 

2001/42/ES 

Čl. 3 odst. 3, 5 a 

6 

Čl. 5 odst. 4 

2001/42/ES 

Čl. 3  

3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí pouze 

tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou mít 

významný vliv na životní prostředí. 

5. Členské státy určí, zda plány nebo 

programy uvedené v odstavcích 3 a 4 mohou 

mít významný vliv na životní prostředí buď 

přezkoumáním jednotlivých případů, nebo 

stanovením druhů plánů a programů, nebo 

kombinací obou přístupů. Za tímto účelem 

vezmou členské státy ve všech případech v 

úvahu příslušná kritéria stanovená v příloze 

II, aby se zajistilo, že se na plány a programy 

s možným významným vlivem na životní 

prostředí vztahuje tato směrnice. 

6. V případě přezkoumání jednotlivých 

případů a stanovení druhů plánů a programů 

v souladu s odstavcem 5 jsou konzultovány 

orgány uvedené v čl. 6 odst. 3. 

 

Čl. 5 

4. Při rozhodování o oblasti působnosti a 

úrovni podrobnosti informací, které musí být 

obsaženy ve zprávě o vlivech na životní 

prostředí, jsou konzultovány orgány uvedené 

v čl. 6 odst. 3. 

 

 

§ 42a odst. 3 

a 5 

(3) Je-li aktualizace zásad 

územního rozvoje pořizována 

z vlastního podnětu, zajistí 

stanoviska podle odstavce 2 písm. 

32001L0042 

32009L0147 

31992L0043 

 

2001/42/ES 

Čl. 3 odst. 1 a 2 

 

2009/147/ES 

2001/42/ES 

 Čl. 3  

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v 

souladu s články 4 až 9 provádí u plánů a 
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d) a e) krajský úřad, s výjimkou 

pořizování aktualizace na základě 

zprávy o uplatňování zásad 

územního rozvoje v uplynulém 

období; bez zohlednění stanovisek 

podle odstavce 2 písm. d) nebo e) 

nelze o pořízení aktualizace zásad 

územního rozvoje rozhodnout. 

 

(5) V případě, že ze stanovisek 

podle odstavce 2 písm. d) nebo e) 

vyplynula potřeba posouzení vlivů 

na životní prostředí, krajský úřad 

doplní návrh obsahu aktualizace o 

požadavek na posouzení vlivů na 

udržitelný rozvoj území. Pokud z 

těchto stanovisek vyplynul 

požadavek na zpracování variant 

řešení, nelze aktualizaci pořizovat 

zkráceným postupem; za variantu 

řešení se pro účely tohoto zákona 

nepovažuje současný stav. 

 Čl. 4 odst. 4 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 3 

Čl. 7 

programů uvedených v odstavcích 2 až 4, 

které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí. 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení vlivů 

na životní prostředí provádí u všech plánů a 

programů, 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, 

průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, 

vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, 

územního plánování nebo využívání půdy a 

které stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II 

směrnice 85/337/EHS nebo 

b) u kterých je vyžadováno posouzení podle 

článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohledem 

na možný vliv na území. 

 

2009/147/ES 

Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v 

odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy 

vhodná opatření pro předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť 

nebo jakýmkoli rušivým zásahům, které 

negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly 

být významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo poškozování 

stanovišť mimo tyto chráněné oblasti. 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 

odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 

povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 odst. 

4 směrnice 79/409/EHS, pokud jde o území 

označená podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně 

uznaná podle čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, 

a to ode dne provádění této směrnice nebo 

ode dne označení nebo uznání členským 

státem podle směrnice 79/409/EHS, podle 

toho, které datum je pozdější. 
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§ 42b odst. 1 (1) Na základě rozhodnutí 

zastupitelstva kraje o pořízení, 

nebo na základě zprávy o 

uplatňování zásad územního 

rozvoje v uplynulém období, ve 

kterých zastupitelstvo výslovně 

uvede, že aktualizace bude 

pořizována zkráceným způsobem, 

krajský úřad zajistí zpracování 

návrhu aktualizace a vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území, 

pokud se zpracovává. Návrh 

aktualizace zásad územního 

rozvoje a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území krajský 

úřad doručí ministerstvu. 

 

32001L0042 

 

 

2001/42/ES 

Čl. 5 odst. 1 

 

2001/42/ES 

Čl. 5  

1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1 vyžadováno 

posouzení vlivů na životní prostředí, 

vypracuje se zpráva o vlivech na životní 

prostředí, ve které se určí, popíšou a posoudí 

možné významné vlivy na životní prostředí 

vyplývající z provádění plánu nebo programu 

a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k 

cílům a zeměpisné oblasti působnosti plánu 

nebo programu. Informace vyžadované za 

tímto účelem jsou uvedeny v příloze I. 

§ 42b odst. 2, 

3 a 6 

(2) Návrh aktualizace zásad 

územního rozvoje, vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území, 

pokud se zpracovává, a oznámení 

o konání veřejného projednání 

krajský úřad doručí veřejnou 

vyhláškou. Dále se postupuje 

obdobně podle § 39 odst. 1 věty 

druhé a třetí.  

 

(3) Návrh aktualizace zásad 

územního rozvoje a vyhodnocení 

vlivů, pokud se zpracovává, 

krajský úřad projedná obdobně 

podle § 37 odst. 4 a přiměřeně 

podle § 37 odst. 5 s tím, že 

vyjádření k vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území mohou 

zde uvedené orgány uplatnit 

nejpozději do 15 dnů ode dne 

jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

(6) Pokud ze stanovisek 

uplatněných podle § 42a odst. 2 

písm. d) nebo e) vyplynula potřeba 

zpracování vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí, krajský úřad 

zašle Ministerstvu životního 

prostředí návrh aktualizace zásad 

územního rozvoje, vyhodnocení 

vlivů této aktualizace na udržitelný 

rozvoj území, stanoviska, námitky, 

připomínky a výsledky konzultací 

uplatněné k návrhu aktualizace 

zásad územního rozvoje a 

vyjádření k vyhodnocení vlivů 

jako podklad pro vydání 

stanoviska k návrhu koncepce 

podle § 10g zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, které 

není stanoviskem podle § 4 odst. 2. 

Ministerstvo životního prostředí 

32001L0042 2001/42/ES 

Čl. 6 odst. 1, 2 

a 5 

2001/42/ES 

Čl. 6 

1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o 

vlivech na životní prostředí vypracované v 

souladu s článkem 5 je zpřístupněn orgánům 

uvedeným v odstavci 3 tohoto článku a 

veřejnosti. 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána včas 

skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě 

vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo 

programu a doprovodné zprávě o vlivech na 

životní prostředí před přijetím plánu nebo 

programu nebo před jeho předáním k 

legislativnímu postupu. 

5. Podrobnosti k informacím a konzultacím s 

orgány a veřejností stanoví členské státy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAAYGXSY8)



6 
 

uplatní stanovisko do 30 dnů od 

obdržení uvedených podkladů. 

Pokud Ministerstvo životního 

prostředí neuplatní stanovisko 

v uvedené lhůtě, je možné 

aktualizaci zásad územního 

rozvoje vydat i bez jeho 

stanoviska; v tomto případě 

krajský úřad zohlední také 

vyjádření dotčených orgánů, 

případná vyjádření sousedních 

států, připomínky a výsledky 

konzultací k vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území. 

 

§ 42b odst. 4 (4) (4) Dotčené orgány a dotčená 

ministerstva uplatní do 7 dnů ode 

dne veřejného projednání svá 

stanoviska k návrhu aktualizace a 

vyjádření k vyhodnocení vlivů, 

jinak se k nim nepřihlíží. Pro 

uplatňování námitek a připomínek 

platí obdobně § 39 odst. 2 a 3. 

 

32001L0042 

 

2001/42/ES  

Čl. 7 odst. 1, 2 a 

3 

2001/42/ES 

Čl. 6 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána včas 

skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě 

vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo 

programu a doprovodné zprávě o vlivech na 

životní prostředí před přijetím plánu nebo 

programu nebo před jeho předáním k 

legislativnímu postupu. 

5. Podrobnosti k informacím a konzultacím s 

orgány a veřejností stanoví členské státy. 

 

§ 42b odst. 7 Pokud z posouzení vlivu na 

evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast vyplyne, že návrh 

aktualizace zásad územního 

rozvoje má významný negativní 

vliv na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, 

postupuje se obdobně podle § 37 

odst. 7. 

31992L0043 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 4 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 

2, 3 a 4 této směrnice nahrazují povinnosti 

vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice 

79/409/EHS, pokud jde o území označená 

podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně uznaná podle 

čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, a to ode dne 

provádění této směrnice nebo ode dne 

označení nebo uznání členským státem podle 

směrnice 79/409/EHS, podle toho, které 

datum je pozdější. 

 

§ 50 odst. 4 (4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů 

návrhu územního plánu na životní 
32001L0042 

 

2001/42/ES 

Čl. 7 odst. 1 

2001/42/ES 

Čl. 7  
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prostředí zjištěn významný 

negativní vliv na území 

sousedního státu, pořizovatel ve 

spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí a Ministerstvem 

životního prostředí zašle návrh 

územního plánu a vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území 

příslušným orgánům sousedního 

státu, jehož území může být 

uplatňováním územního plánu 

významně ovlivněno, a nabídne 

mu konzultace. Pokud tyto orgány 

o konzultace projeví zájem, 

pořizovatel se ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí 

konzultací účastní; k účasti přizve 

Ministerstvo životního prostředí a 

krajský úřad. 

 

 1. Domnívá-li se členský stát, že provedení 

plánu nebo programu připravovaného pro jeho 

území může mít významný vliv na životní 

prostředí jiného členského státu, nebo 

požaduje-li to členský stát, kterého se to může 

významně dotýkat, zašle členský stát, na jehož 

území se plán nebo program vypracovává, 

před jeho přijetím nebo předáním k 

legislativnímu procesu, druhému členskému 

státu kopii návrhu plánu nebo programu a 

příslušnou zprávu o vlivech na životní 

prostředí.  

2. Obdrží-li členský stát kopii návrhu plánu 

nebo programu a zprávu o vlivech na životní 

prostředí podle odstavce 1, sdělí druhému 

členskému státu, zda si přeje zahájit 

konzultace před přijetím plánu nebo programu 

nebo před jeho předáním k legislativnímu 

procesu, a je-li tomu tak, zahájí dotyčné 

členské státy konzultace, týkající se možných 

přeshraničních vlivů na životní prostředí 

vyplývajících z provádění plánu nebo z 

programu, a plánovaná opatření ke snížení 

nebo vyloučení těchto vlivů. Uskuteční-li se 

tyto konzultace, dohodnou se dotyčné členské 

státy na podrobnostech k zajištění, aby orgány 

uvedené v čl. 6 odst. 3 a veřejnost uvedená v 

čl. 6 odst. 4 v členském státě, který může být 

tímto významně dotčen, byly informovány a 

byla jim dána příležitost zaslat v přiměřené 

lhůtě své vyjádření.  

3. Vyžadují-li se podle tohoto článku 

konzultace mezi členskými státy, dohodnou se 

na počátku konzultací na přiměřeném 

časovém rámci pro trvání konzultací. 

 

§ 55a odst. 2 

písm. d) 
d) stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny k 

navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém uvede, 

zda je možné vyloučit významný 

vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast11), 

31992L0043 92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 3 

Čl. 7 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 

2, 3 a 4 této směrnice nahrazují povinnosti 

vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice 

79/409/EHS, pokud jde o území označená 

podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně uznaná podle 
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čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, a to ode dne 

provádění této směrnice nebo ode dne 

označení nebo uznání členským státem podle 

směrnice 79/409/EHS, podle toho, které 

datum je pozdější. 

§ 55a odst. 2 

písm. e) 

e) stanovisko krajského úřadu jako 

příslušného úřadu k navrhovanému 

obsahu změny územního plánu, ve 

kterém i s přihlédnutím k 

stanovisku orgánu ochrany přírody 

podle písm. d) uvede, zda má být 

návrh změny posuzován z hlediska 

vlivů na životní prostředí, případně 

stanoví podrobnější požadavky 

podle § 10i zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, 

32001L0042 

 

2001/42/ES 

Čl. 3 odst. 3, 5 a 

6 

Čl. 5 odst. 4 

2001/42/ES 

Čl. 3  

3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí pouze 

tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou mít 

významný vliv na životní prostředí. 

5. Členské státy určí, zda plány nebo 

programy uvedené v odstavcích 3 a 4 mohou 

mít významný vliv na životní prostředí buď 

přezkoumáním jednotlivých případů, nebo 

stanovením druhů plánů a programů, nebo 

kombinací obou přístupů. Za tímto účelem 

vezmou členské státy ve všech případech v 

úvahu příslušná kritéria stanovená v příloze 

II, aby se zajistilo, že se na plány a programy 

s možným významným vlivem na životní 

prostředí vztahuje tato směrnice. 

6. V případě přezkoumání jednotlivých 

případů a stanovení druhů plánů a programů 

v souladu s odstavcem 5 jsou konzultovány 

orgány uvedené v čl. 6 odst. 3. 

 

Čl. 5 

4. Při rozhodování o oblasti působnosti a 

úrovni podrobnosti informací, které musí být 

obsaženy ve zprávě o vlivech na životní 

prostředí, jsou konzultovány orgány uvedené 

v čl. 6 odst. 3. 

 

 

§ 55a odst. 3 

a 5 

(3) Je-li změna územního plánu 

pořizována z vlastního podnětu, 

zajistí stanoviska podle odstavce 2 

písm. d) a e) pořizovatel, 

s výjimkou pořizování změny na 

základě zprávy o uplatňování 

územního plánu v uplynulém 

období; bez zohlednění stanovisek 

podle odstavce 2 písm. d) nebo e) 

nelze o pořízení změny územního 

plánu rozhodnout. 

 

 

(5) V případě, že ze stanovisek 

podle odstavce 2 písm. d) nebo e) 

vyplynula potřeba posouzení vlivů 

na životní prostředí, pořizovatel 

doplní návrh obsahu změny o 

požadavek na posouzení vlivů na 

udržitelný rozvoj území. Pokud z 

těchto stanovisek vyplynul 

požadavek na zpracování variant 

32001L0042 

32009L0147 

31992L0043 

2001/42/ES 

Čl. 3 odst. 1 a 2 

 

2009/147/ES 

Čl. 4 odst. 4 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 3 a 7 

2001/42/ES 

 Čl. 3  

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v 

souladu s články 4 až 9 provádí u plánů a 

programů uvedených v odstavcích 2 až 4, 

které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí. 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení vlivů 

na životní prostředí provádí u všech plánů a 

programů, 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, 

průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, 

vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, 

územního plánování nebo využívání půdy a 

které stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II 

směrnice 85/337/EHS nebo 

b) u kterých je vyžadováno posouzení podle 

článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohledem 

na možný vliv na území. 
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řešení, nelze změnu územního 

plánu pořizovat zkráceným 

postupem; za variantu řešení se 

pro účely tohoto zákona 

nepovažuje současný stav. 

2009/147/ES 

Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v 

odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy 

vhodná opatření pro předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť 

nebo jakýmkoli rušivým zásahům, které 

negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly 

být významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo poškozování 

stanovišť mimo tyto chráněné oblasti. 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 

odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 

povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 odst. 

4 směrnice 79/409/EHS, pokud jde o území 

označená podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně 

uznaná podle čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, 

a to ode dne provádění této směrnice nebo 

ode dne označení nebo uznání členským 

státem podle směrnice 79/409/EHS, podle 

toho, které datum je pozdější. 

 

§ 55b odst. 1 (1) Na základě rozhodnutí 

zastupitelstva obce o pořízení 

změny územního plánu, nebo na 

základě zprávy o uplatňování 

územního plánu v uplynulém 

období, ve kterých zastupitelstvo 

výslovně uvede, že změna bude 

pořizována zkráceným způsobem, 

pořizovatel zajistí zpracování 

návrhu změny územního plánu a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, pokud se 

zpracovává. Návrh změny 

územního plánu a vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území, 

pokud se zpracovává, pořizovatel 

doručí krajskému úřadu a obci, pro 

32001L0042 

 

2001/42/ES 

Čl. 5 odst. 1 

 

Čl. 5  

1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1 vyžadováno 

posouzení vlivů na životní prostředí, 

vypracuje se zpráva o vlivech na životní 

prostředí, ve které se určí, popíšou a posoudí 

možné významné vlivy na životní prostředí 

vyplývající z provádění plánu nebo programu 

a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k 

cílům a zeměpisné oblasti působnosti plánu 

nebo programu. Informace vyžadované za 

tímto účelem jsou uvedeny v příloze I. 
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kterou je změna pořizována, 

nejméně 30 dnů přede dnem 

veřejného projednání. 

 

§ 55b odst. 2 

a 5 

(2) Pro veřejné projednání návrhu 

změny územního plánu platí 

obdobně § 52 odst. 1 a 2. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání může každý 

uplatnit své připomínky a dotčené 

osoby podle § 52 odst. 2 námitky, 

ve kterých musí uvést odůvodnění, 

údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a 

vymezit území dotčené námitkou. 

O této skutečnosti musí být 

dotčené osoby poučeny. Povinnost 

doložit údaje podle katastru 

nemovitostí se nevztahuje na 

zástupce veřejnosti. Dotčené 

orgány uplatní do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání svá 

stanoviska k návrhu změny a 

vyjádření k vyhodnocení vlivů. K 

později uplatněným stanoviskům, 

připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží, dotčené osoby 

oprávněné k uplatnění námitek 

musí být na tuto skutečnost 

upozorněny. Pro uplatňování 

stanovisek, námitek a připomínek 

platí obdobně § 52 odst. 4. 

 

(5) Pokud ze stanovisek 

uplatněných podle § 55a odst. 2 

písm. d) nebo e) vyplynula potřeba 

zpracování vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí, pořizovatel zašle 

krajskému úřadu jako příslušnému 

úřadu stanoviska, námitky, 

připomínky a výsledky konzultací 

uplatněné k návrhu změny 

územního plánu a vyjádření 

k vyhodnocení vlivů jako podklad 

pro vydání stanoviska k návrhu 

koncepce podle § 10g zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí, které není stanoviskem 

podle § 4 odst. 2. Krajský úřad 

uplatní stanovisko do 30 dnů od 

obdržení uvedených podkladů. 

Pokud krajský úřad neuplatní 

stanovisko v uvedené lhůtě, je 

možné změnu územního plánu 

vydat i bez jeho stanoviska; v 

tomto případě pořizovatel zohlední 

také stanoviska dotčených orgánů, 

připomínky a případná vyjádření 

sousedních států k vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 

32001L0042 

 

2001/42/ES 

Čl. 6 odst. 1, 2 

a 5 

2001/42/ES 

Čl. 6 

1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o 

vlivech na životní prostředí vypracované v 

souladu s článkem 5 je zpřístupněn orgánům 

uvedeným v odstavci 3 tohoto článku a 

veřejnosti. 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána včas 

skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě 

vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo 

programu a doprovodné zprávě o vlivech na 

životní prostředí před přijetím plánu nebo 

programu nebo před jeho předáním k 

legislativnímu postupu. 

5. Podrobnosti k informacím a konzultacím s 

orgány a veřejností stanoví členské státy. 
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§ 55b odst. 3 (3) Pokud je ve vyhodnocení vlivů 

návrhu změny územního plánu na 

životní prostředí zjištěn významný 

vliv na území sousedního státu, 

postupuje se podle § 50 odst. 4. 

32001L0042 2001/42/ES 

Čl. 7 odst. 1, 2 a 

3 

2001/42/ES 

Čl. 7 

1. Domnívá-li se členský stát, že provedení 

plánu nebo programu připravovaného pro jeho 

území může mít významný vliv na životní 

prostředí jiného členského státu, nebo 

požaduje-li to členský stát, kterého se to může 

významně dotýkat, zašle členský stát, na jehož 

území se plán nebo program vypracovává, 

před jeho přijetím nebo předáním k 

legislativnímu procesu, druhému členskému 

státu kopii návrhu plánu nebo programu a 

příslušnou zprávu o vlivech na životní 

prostředí.  

2. Obdrží-li členský stát kopii návrhu plánu 

nebo programu a zprávu o vlivech na životní 

prostředí podle odstavce 1, sdělí druhému 

členskému státu, zda si přeje zahájit 

konzultace před přijetím plánu nebo programu 

nebo před jeho předáním k legislativnímu 

procesu, a je-li tomu tak, zahájí dotyčné 

členské státy konzultace, týkající se možných 

přeshraničních vlivů na životní prostředí 

vyplývajících z provádění plánu nebo z 

programu, a plánovaná opatření ke snížení 

nebo vyloučení těchto vlivů. Uskuteční-li se 

tyto konzultace, dohodnou se dotyčné členské 

státy na podrobnostech k zajištění, aby orgány 

uvedené v čl. 6 odst. 3 a veřejnost uvedená v 

čl. 6 odst. 4 v členském státě, který může být 

tímto významně dotčen, byly informovány a 

byla jim dána příležitost zaslat v přiměřené 

lhůtě své vyjádření.  

3. Vyžadují-li se podle tohoto článku 

konzultace mezi členskými státy, dohodnou 

se na počátku konzultací na přiměřeném 

časovém rámci pro trvání konzultací. 

 

 

§ 55b odst. 6 (6) Pokud z posouzení vlivu na 

evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast vyplyne, že návrh 

změny územního plánu má 

významný negativní vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, postupuje se obdobně 

podle § 50 odst. 6. 

31992L0043 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 4 

92/43/EHS 

Čl. 6 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů 

sociálního a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá 

kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 

ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 

2000. O přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. Jestliže se na dotyčné 

lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních 

stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak mohou 

být uplatněny pouze důvody související s 

ochranou lidského zdraví a veřejné 

bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní prostředí 

nebo jiné naléhavé důvody převažujícího 
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veřejného zájmu podle stanoviska Komise. 

§ 91 odst. 1 

 

(1) Příslušným k vedení územního 

řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí je obecný 

stavební úřad podle § 13 odst. 1 

písm. c). Žádost o vydání 

územního rozhodnutí pro stavební 

záměr, který podléhá posuzování 

vlivů na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí70), může 

stavební úřad projednat v územním 

řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí v součinnosti 

s příslušným úřadem, který vydá 

závazné stanovisko o posouzení 

vlivů provedení záměru na životní 

prostředí (dále jen „příslušný 

úřad“) v rámci územního řízení 

s posouzením vlivů na životní 

prostředí; závazné stanovisko je 

podkladem pro vydání územního 

rozhodnutí. 

 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 2 odst. 2 

Čl. 8 

Čl. 2 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí 

může být zahrnuto do povolovacích řízení již 

existujících v členských státech, nebo pokud 

taková řízení neexistují, do jiných řízení 

nebo do řízení, která mají být zavedena pro 

dosažení souladu s cíli této směrnice. 

 

Čl. 8 

Výsledky jednání a informace shromážděné 

podle článků 5 až 7 jsou patřičně zohledněny 

v povolovacím řízení. 

§ 91a 

 

Účastníky územního řízení 

s posouzením vlivů na životní 

prostředí jsou kromě osob 

uvedených v § 85 také ty dotčené 

územní samosprávné celky, které 

stavebnímu úřadu sdělil příslušný 

úřad11), a právnické osoby podle § 

3 písm. i) bodu 2 zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí, které oznámí svoji účast 

nejpozději ve stanovené lhůtě 

podle § 91d odst. 1. 

32011L0092 

32014L0052 

2011/92/EU 

Čl. 1 odst. 2 

písm. e) 

Čl. 6 odst. 4 

Čl. 1 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

e) „dotčenou veřejností“ veřejnost, která je 

nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacími 

řízeními týkajícími se životního prostředí 

podle čl. 2 odst. 2, nebo která má na těchto 

řízeních určitý zájem. Pro účely této definice 

se předpokládá, že nevládní organizace 

podporující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky vnitrostátních právních 

předpisů mají na rozhodování ve věcech 

životního prostředí zájem 

 

Čl. 6 

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 

řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 

2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo 

vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 

kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 

tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o 

povolení. 

 

§ 91b odst. 1 

 

(1) Žádost o vydání územního 

rozhodnutí podle obsahuje 

náležitosti a přílohy podle § 86, 

včetně dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí a 

dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí podle § 10 odst. 3 

a přílohy č. 4 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, jejíž 

součástí je posouzení vlivů na 

předmět ochrany a celistvost 

evropsky významné lokality nebo 

32011L0092 

32014L0052 

31992L0043 

32009L0147 

2011/92/EU 

2014/52/EU 

Čl. 5 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 2 a 3 

 

2009/147/ES 

Čl. 4 odst. 4 

 

Čl. 5 

1. Pokud je posouzení dopadu na životní 

prostředí vyžadováno, oznamovatel vypracuje 

a předloží dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí. Oznamovatel v dokumentaci 

uvede alespoň tyto informace:  

a) popis záměru obsahující informace o jeho 

umístění, podobě, rozsahu a dalších 

relevantních prvcích záměru;  

b) popis možných významných vlivů záměru 

na životní prostředí;  

c) popis prvků záměru a zamýšlených opatření 
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ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno 

v závěru zjišťovacího řízení; 

k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí se přikládá také závěr 

zjišťovacího řízení, byl-li vydán. 

 

 

k vyloučení, prevenci, snížení a pokud možno 

vyrovnání možných významných negativních 

vlivů na životní prostředí;  

d) popis vhodných alternativ týkajících se 

záměru a jeho zvláštní povahy, které 

oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních 

důvodů, které vedly k volbě dané varianty při 

zohlednění vlivů záměru na životní prostředí;  

e) všeobecně srozumitelné shrnutí informací 

uvedených v písmenech a) až d) netechnické 

povahy a;  

f) jakékoli dodatečné informace uvedené v 

příloze IV týkající se zvláštní povahy určitého 

záměru nebo typu záměru a 

environmentálních faktorů, které mohou být 

ovlivněny. 

Pokud je vydáno stanovisko podle odstavce 2, 

musí být dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí založena na tomto stanovisku 

a musí obsahovat informace, které lze 

důvodně vyžadovat pro učinění odůvodněného 

závěru o významných vlivech záměru na 

životní prostředí s ohledem na současné 

poznatky a metody posuzování. Při 

vypracovávání dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí oznamovatel s cílem zabránit 

opakovanému posuzování zohlední dostupné 

výsledky příslušných posouzení 

vypracovaných na základě právních předpisů 

Unie nebo vnitrostátních právních předpisů.  

2. Na žádost oznamovatele příslušný orgán s 

přihlédnutím k informacím poskytnutých 

oznamovatelem, jež se týkají zejména zvláštní 

povahy záměru, včetně jeho umístění a 

technické kapacity, a jeho možných vlivů na 

životní prostředí, vydá stanovisko, v němž 

určí rozsah a míru podrobnosti informací, 

které musí oznamovatel podle odstavce 1 

uvést v dokumentaci vlivů záměru na životní 

prostředí. Příslušný orgán před vydáním svého 

stanoviska projedná záměr s orgány 

uvedenými v čl. 6 odst. 1. 

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby 

příslušné orgány vyjádřily své stanovisko 

uvedené v prvním pododstavci bez ohledu na 

to, zda o ně žádá oznamovatel.  

3. Za účelem zajištění úplnosti a kvality 

dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí:  

a) oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí vypracovali 

kvalifikovaní odborníci;  

b) příslušný orgán zajistí, že má k dispozici 

dostatečné odborné zázemí pro posouzení 

dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí, nebo že má k takovému odbornému 

zázemí potřebný přístup, a  

c) příslušný orgán si v případě potřeby od 

oznamovatele vyžádá další informace podle 

přílohy IV, které přímo souvisejí s učiněním 
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odůvodněného závěru o významných vlivech 

na životní prostředí 

4. Členské státy, je-li to nezbytné, zajistí, aby 

orgány vlastnící příslušné informace, zejména 

ve vztahu k článku 3, poskytly tyto informace 

oznamovateli. 

 

 

Směrnice o stanovištích 

Čl. 6 

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 

v oblastech zvláštní ochrany vyloučily 

poškozování přírodních stanovišť a stanovišť 

druhů ani k vyrušování druhů, pro něž jsou 

tato území určena, pokud by takové 

vyrušování mohlo být významné ve vztahu k 

cílům této směrnice. 

 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

 

Směrnice o ptácích 

Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v 

odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy vhodná 

opatření pro předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli 

rušivým zásahům, které negativně ovlivňují 

ptáky, pokud by mohly být významné z 

hlediska cílů tohoto článku. Členské státy 

musí rovněž usilovat o předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť 

mimo tyto chráněné oblasti. 

 

§ 91c odst. 2 (2) Pokud ze závazného stanoviska 

k posouzení vlivů na životní 

prostředí vyplyne, že stavební 

záměr má významně negativní vliv 

na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, a tato 

skutečnost nebude přímo důvodem 

pro zamítnutí žádosti, stavební 

úřad přeruší řízení do doby uložení 

kompenzačních opatření podle 

zvláštního právního předpisu12). 

31992L0043 92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 4 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů 

sociálního a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá 

kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 

ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 

2000. O přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 
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§ 91c odst. 3 

 

(3) Pokud dokumentace nebo její 

část není zpracována projektantem 

nebo osobou s příslušnou 

autorizací, stavební úřad řízení 

zastaví; usnesení o zastavení řízení 

se oznamuje pouze žadateli a 

příslušnému úřadu. 

 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 5 odst. 3 

písm. a) 

3. Za účelem zajištění úplnosti a kvality 

dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí:  

a) oznamovatel zajistí, aby dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí vypracovali 

kvalifikovaní odborníci; 

§ 91d odst. 1 

a 2 

(1) Stavební úřad oznámí zahájení 

územního řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí a stanoví 

lhůtu, ve které mohou účastníci 

řízení a veřejnost připomínky ke 

stavebnímu záměru z hlediska 

vlivů na životní prostředí, a 

dotčené orgány závazná 

stanoviska, popřípadě vyjádření; 

tato lhůta nesmí být kratší než 30 

dnů ode dne vyvěšení oznámení na 

úřední desce. Stavební úřad může 

k projednání stavebního záměru 

nařídit veřejné ústní jednání, a je-li 

to účelné, spojí jej s ohledáním na 

místě. Veřejné ústní jednání se 

koná za účasti příslušného úřadu. 

Účastníci řízení a veřejnost mohou 

uplatnit připomínky ke stavebnímu 

záměru z hlediska vlivů na životní 

prostředí a dotčené orgány závazná 

stanoviska, popřípadě vyjádření 

k záměru nejpozději při veřejném 

ústním jednání. K připomínkám, 

které překračují rozsah stanovený 

ve větě první nebo čtvrté, se 

nepřihlíží. 

(2) Oznámení o zahájení územního 

řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, stanovení lhůty 

podle odstavce 1 a o nařízení 

veřejného ústního jednání se 

v řízení s velkým počtem 

účastníků doručuje postupem 

podle § 144 odst. 6 správního řádu, 

dotčeným orgánům a územním 

samosprávným celkům, které 

stavebnímu úřadu sdělil příslušný 

úřad, jednotlivě; oznámení o 

konání veřejného ústního jednání 

musí být vyvěšeno na úřední desce 

nejméně 30 dnů předem. 

Ustanovení § 87 odst. 2 o 

informační povinnosti žadatele se 

použije obdobně; informace o 

záměru musí být vyvěšena na 

místě určeném stavebním úřadem 

do konce lhůty podle odstavce 1 

nebo do konce veřejného ústního 

jednání. U záměrů, nacházejících 

se na území několika obcí se pro 

32011L0092 

32014L0052 

2011/92/EU 

2014/52/EU 

Čl. 6 odst. 2 

písm. a) až g) 

Čl. 6 odst. 3 

písm. a) až c) 

Čl. 6 odst. 5 

2. V zájmu zajištění účinné účasti dotčené 

veřejnosti na rozhodovacích procesech se 

následující informace sdělují veřejnosti 

prostřednictvím elektronických sdělovacích 

prostředků a veřejného oznámení nebo jiným 

vhodným způsobem v počáteční fázi 

rozhodovacích procesů týkajících se životního 

prostředí podle čl. 2 odst. 2, a nejpozději 

jakmile je možné tyto informace rozumně 

poskytnout: 

a) žádost o povolení;  

b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení 

vlivů na životní prostředí, a případně také 

skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7;  

c) údaje o příslušných orgánech odpovědných 

za vydávání rozhodnutí, o orgánech, od 

kterých je možné obdržet příslušné informace, 

a o orgánech, na které se lze obracet s 

připomínkami či dotazy, a také údaje o 

lhůtách pro podávání připomínek či dotazů;  

d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh 

rozhodnutí, je-li k dispozici;  

e) údaj o dostupnosti informací 

shromážděných podle článku 5;  

f) informace o tom, kdy, kde a jakým 

způsobem budou příslušné informace 

zpřístupněny;  

g) podrobné podmínky účasti veřejnosti 

stanovené podle odstavce 5 tohoto článku. 

 

3. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti 

byly v přiměřených lhůtách zpřístupněny tyto 

informace: 

a) veškeré informace shromážděné podle 

článku 5;  

b) v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy hlavní zprávy a doporučení 

adresované příslušnému orgánu nebo orgánům 

v době, kdy je dotčená veřejnost informována 

v souladu s odstavcem 2 tohoto článku;  

c) v souladu s ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze 

dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k 

informacím o životním prostředí (1) informace 

neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které 

jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 

této směrnice a které jsou dostupné až po 

informování dotčené veřejnosti podle odstavce 

2 tohoto článku. 

 

5. Podrobné podmínky informování veřejnosti 
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doručování použije § 87 odst. 3 

obdobně. 

 

(například formou vývěsek v určité oblasti 

nebo oznámeními v místním tisku) a 

projednání s dotčenou veřejností (například 

písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) 

stanoví členské státy. Členské státy přijmou na 

vhodné správní úrovni nezbytná opatření s 

cílem zajistit, aby příslušné informace byly 

veřejnosti přístupné v elektronické podobě, a 

to alespoň prostřednictvím ústředního portálu 

nebo snadno dostupných přístupových míst. 

 

§ 91e odst. 1 

 

(1) Stavební úřad předá 

příslušnému úřadu do 5 dnů 

výsledky projednání, zejména 

uplatněné připomínky a závazná 

stanoviska nebo vyjádření 

dotčených orgánů, a řízení do doby 

vydání závazného stanoviska 

k posouzení vlivů na životní 

prostředí přeruší. 

 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 2 odst. 2 

Čl. 8 

Čl. 2 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí může 

být zahrnuto do povolovacích řízení již 

existujících v členských státech, nebo pokud 

taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo 

do řízení, která mají být zavedena pro 

dosažení souladu s cíli této směrnice. 

 

Čl. 8 

Výsledky jednání a informace shromážděné 

podle článků 5 až 7 jsou patřičně zohledněny 

v povolovacím řízení. 

 

§ 91f 

 

Pro uplatňování závazných 

stanovisek a námitek se 

v územním řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí 

postupuje podle § 89 obdobně. 

 

32011L0092 2011/92/EU 

Čl. 6 odst. 4 

 

Čl. 6 

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 

řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 

2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo 

vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 

kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 

tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o 

povolení. 

 

§ 91h odst. 1 

 

(1) Územní rozhodnutí se doručuje 

podle § 91d odst. 2 a současně se 

zveřejní na úředních deskách 

dotčených územních 

samosprávných celků, které 

stavebnímu úřadu sdělil příslušný 

úřad. Ustanovení § 87 odst. 4 o 

lhůtách pro vydání rozhodnutí a § 

92 pro obsah územního rozhodnutí 

a postup stavebního úřadu po 

nabytí právní moci rozhodnutí se 

použijí obdobně. Součástí 

odůvodnění územního rozhodnutí 

je také informace o zapracovaných 

podmínkách a zdůvodnění 

závazného stanoviska k posouzení 

vlivů na životní prostředí; 

připomínky veřejnosti a účastníků 

řízení, které nebyly vypořádány 

v odůvodnění závazného 

stanoviska k posouzení vlivů na 

životní prostředí, musí být 

v odůvodnění územního 

rozhodnutí vyhodnoceny 

samostatně. 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 8a odst. 1 a 2 

1. Rozhodnutí, jímž se uděluje povolení, 

obsahuje alespoň tyto informace:  

a) odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 písm. 

g) bodu iv);  

b) veškeré environmentální podmínky 

připojené k rozhodnutí a popis prvků záměru 

nebo zamýšlených opatření k vyloučení, 

prevenci nebo snížení a pokud možno 

vyrovnání významných negativních vlivů na 

životní prostředí, jakož případně i popis 

opatření pro monitorování.  

2. Rozhodnutí, jímž se udělení povolení 

zamítá, uvede hlavní důvody tohoto zamítnutí.  
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§ 91d odst. 2 

 

(2) V případě, že byla z důvodu 

významně negativního vlivu 

stavebního záměru na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí 

oblasti uložena žadateli 

kompenzační opatření podle 

zákona o ochraně přírody a 

krajiny, stanoví stavební úřad ve 

výroku územního rozhodnutí 

v případě, kdy lze stavební záměr 

provést pouze na základě 

územního rozhodnutí, že toto 

rozhodnutí je vykonatelné dnem 

vydání vyjádření orgánu ochrany 

přírody o potvrzení zajištění 

kompenzačních opatření; po dobu 

pozastavení vykonatelnosti neběží 

lhůta platnosti územního 

rozhodnutí. V případě, kdy 

stavební záměr nelze provést 

pouze na základě územního 

rozhodnutí, pak odklad 

vykonatelnosti podmíněný 

vyjádřením orgánu ochrany 

přírody o potvrzení zajištění 

kompenzačních opatření stanoví 

stavební úřad ve stavebním 

povolení. Odklad vykonatelnosti 

územního rozhodnutí se 

nevztahuje na možnost získání 

potřebných práv k realizaci 

stavebního záměru včetně 

vyvlastnění podle platného 

územního rozhodnutí. 

 

31992L0043 92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 4 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů 

sociálního a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá 

kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 

ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 

2000. O přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

 

§ 94i odst. 1 

 

(1) Stavební úřad příslušný podle 

§ 94a postupuje ve společném 

řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí v součinnosti 

s příslušným úřadem podle tohoto 

zákona a podle zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí. Žádost o vydání 

společného povolení pro stavební 

záměr, který podléhá posuzování 

vlivů na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí71), projedná 

stavební úřad vždy ve společném 

řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí v součinnosti 

s příslušným úřadem, který vydá 

závazné stanovisko o posouzení 

vlivů provedení záměru na životní 

prostředí v rámci společného řízení 

s posouzením vlivů na životní 

prostředí; závazné stanovisko je 

podkladem pro vydání společného 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 2 odst. 2 

Čl. 8 

Čl. 2 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí 

může být zahrnuto do povolovacích řízení již 

existujících v členských státech, nebo pokud 

taková řízení neexistují, do jiných řízení 

nebo do řízení, která mají být zavedena pro 

dosažení souladu s cíli této směrnice. 

 

Čl. 8 

Výsledky jednání a informace shromážděné 

podle článků 5 až 7 jsou patřičně zohledněny 

v povolovacím řízení. 
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povolení. 

 

§ 94j Účastníky řízení jsou kromě osob 

uvedených v § 94b také ty dotčené 

územní samosprávné celky, které 

stavebnímu úřadu sdělil příslušný 

úřad11), a právnické osoby podle § 

3 písm. i) bodu 2 zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí, které oznámí svoji účast 

nejpozději ve lhůtě podle § 94m 

odst. 1. Ustanovení § 9c odst. 4 

zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí se nepoužije. 

 

32011L0092 

 

2011/92/EU 

Čl. 1 odst. 2 

písm. e) 

Čl. 6 odst. 4 

Čl. 1 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

e) „dotčenou veřejností“ veřejnost, která je 

nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacími 

řízeními týkajícími se životního prostředí 

podle čl. 2 odst. 2, nebo která má na těchto 

řízeních určitý zájem. Pro účely této definice 

se předpokládá, že nevládní organizace 

podporující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky vnitrostátních právních 

předpisů mají na rozhodování ve věcech 

životního prostředí zájem 

 

Čl. 6 

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 

řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 

2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo 

vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 

kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 

tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o 

povolení. 

 

§ 94k odst. 2 

písm. d), 

odst. 4 

 

(2) K žádosti stavebník připojí 

d) dokumentaci pro vydání 

společného povolení, která 

obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, 

situační výkresy, dokumentaci 

objektů a technických a 

technologických zařízení, 

dokladovou část a dokumentaci o 

posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí podle § 10 odst. 3 a 

přílohy č. 4 k zákonu o posuzování 

vlivů na životní prostředí, včetně 

posouzení vlivů na předmět 

ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí 

oblasti, bylo-li tak stanoveno 

v závěru zjišťovacího řízení, byl-li 

vydán, 

(4) Žádost a dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí se 

připojuje také v elektronické 

podobě. 

 

32011L0092 

32014L0052 

31992L0043 

32009L0147 

2011/92/EU 

2014/52/EU 

Čl. 5 

 

 

92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 2 a 3 

 

 

2009/147/ES 

Čl. 4 odst. 4 

Čl. 5 

1. Pokud je posouzení dopadu na životní 

prostředí vyžadováno, oznamovatel vypracuje 

a předloží dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí. Oznamovatel v dokumentaci 

uvede alespoň tyto informace:  

a) popis záměru obsahující informace o jeho 

umístění, podobě, rozsahu a dalších 

relevantních prvcích záměru;  

b) popis možných významných vlivů záměru 

na životní prostředí;  

c) popis prvků záměru a zamýšlených opatření 

k vyloučení, prevenci, snížení a pokud možno 

vyrovnání možných významných negativních 

vlivů na životní prostředí;  

d) popis vhodných alternativ týkajících se 

záměru a jeho zvláštní povahy, které 

oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních 

důvodů, které vedly k volbě dané varianty při 

zohlednění vlivů záměru na životní prostředí;  

e) všeobecně srozumitelné shrnutí informací 

uvedených v písmenech a) až d) netechnické 

povahy a;  

f) jakékoli dodatečné informace uvedené v 

příloze IV týkající se zvláštní povahy určitého 

záměru nebo typu záměru a 

environmentálních faktorů, které mohou být 

ovlivněny. 

Pokud je vydáno stanovisko podle odstavce 2, 

musí být dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí založena na tomto stanovisku 

a musí obsahovat informace, které lze 

důvodně vyžadovat pro učinění odůvodněného 

závěru o významných vlivech záměru na 
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životní prostředí s ohledem na současné 

poznatky a metody posuzování. Při 

vypracovávání dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí oznamovatel s cílem zabránit 

opakovanému posuzování zohlední dostupné 

výsledky příslušných posouzení 

vypracovaných na základě právních předpisů 

Unie nebo vnitrostátních právních předpisů.  

2. Na žádost oznamovatele příslušný orgán s 

přihlédnutím k informacím poskytnutých 

oznamovatelem, jež se týkají zejména zvláštní 

povahy záměru, včetně jeho umístění a 

technické kapacity, a jeho možných vlivů na 

životní prostředí, vydá stanovisko, v němž 

určí rozsah a míru podrobnosti informací, 

které musí oznamovatel podle odstavce 1 

uvést v dokumentaci vlivů záměru na životní 

prostředí. Příslušný orgán před vydáním svého 

stanoviska projedná záměr s orgány 

uvedenými v čl. 6 odst. 1. 

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby 

příslušné orgány vyjádřily své stanovisko 

uvedené v prvním pododstavci bez ohledu na 

to, zda o ně žádá oznamovatel.  

3. Za účelem zajištění úplnosti a kvality 

dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí:  

a) oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí vypracovali 

kvalifikovaní odborníci;  

b) příslušný orgán zajistí, že má k dispozici 

dostatečné odborné zázemí pro posouzení 

dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí, nebo že má k takovému odbornému 

zázemí potřebný přístup, a  

c) příslušný orgán si v případě potřeby od 

oznamovatele vyžádá další informace podle 

přílohy IV, které přímo souvisejí s učiněním 

odůvodněného závěru o významných vlivech 

na životní prostředí 

4. Členské státy, je-li to nezbytné, zajistí, aby 

orgány vlastnící příslušné informace, zejména 

ve vztahu k článku 3, poskytly tyto informace 

oznamovateli. 

 

 

Směrnice o stanovištích 

Čl. 6 

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 

v oblastech zvláštní ochrany vyloučily 

poškozování přírodních stanovišť a stanovišť 

druhů ani k vyrušování druhů, pro něž jsou 

tato území určena, pokud by takové 

vyrušování mohlo být významné ve vztahu k 

cílům této směrnice. 

 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o 

ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
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samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

 

Směrnice o ptácích 

Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v 

odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy vhodná 

opatření pro předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli 

rušivým zásahům, které negativně ovlivňují 

ptáky, pokud by mohly být významné z 

hlediska cílů tohoto článku. Členské státy 

musí rovněž usilovat o předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť 

mimo tyto chráněné oblasti. 

 

§ 94l odst. 2 (2) Pokud ze závazného stanoviska 

k posouzení vlivů na životní 

prostředí vyplyne, že stavební 

záměr má významně negativní vliv 

na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, a tato 

skutečnost nebude přímo důvodem 

pro zamítnutí žádosti, stavební 

úřad přeruší řízení do doby uložení 

kompenzačních opatření podle 

zvláštního právního předpisu12). 

31992L0043 92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 4 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů 

sociálního a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá 

kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 

ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 

2000. O přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

 

§ 94m odst. 1 

a 2 

 

(1) Stavební úřad oznámí zahájení 

společného řízení s posouzení 

vlivů na životní prostředí a stanoví 

lhůtu, ve které mohou účastníci 

řízení a veřejnost připomínky ke 

stavebnímu záměru z hlediska 

vlivů na životní prostředí, a 

dotčené orgány závazná 

stanoviska, popřípadě vyjádření; 

tato lhůta nesmí být kratší než 30 

dnů ode dne vyvěšení oznámení na 

úřední desce. Stavební úřad může 

k projednání stavebního záměru 

nařídit veřejné ústní jednání, a je-li 

to účelné spojit jej s ohledáním na 

místě. Veřejné ústní jednání se 

koná za účasti příslušného úřadu. 

Účastníci řízení a veřejnost mohou 

uplatnit připomínky ke stavebnímu 

záměru z hlediska vlivů na životní 

prostředí a dotčené orgány závazná 

stanoviska, popřípadě vyjádření 

32011L0092 

32014L0052 

2011/92/EU 

2014/52/EU 

Čl. 6 odst. 2 

Čl. 6 odst. 3 

Čl. 6 odst. 5 

2. V zájmu zajištění účinné účasti dotčené 

veřejnosti na rozhodovacích procesech se 

následující informace sdělují veřejnosti 

prostřednictvím elektronických sdělovacích 

prostředků a veřejného oznámení nebo jiným 

vhodným způsobem v počáteční fázi 

rozhodovacích procesů týkajících se životního 

prostředí podle čl. 2 odst. 2, a nejpozději 

jakmile je možné tyto informace rozumně 

poskytnout: 

a) žádost o povolení;  

b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení 

vlivů na životní prostředí, a případně také 

skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7;  

c) údaje o příslušných orgánech odpovědných 

za vydávání rozhodnutí, o orgánech, od 

kterých je možné obdržet příslušné informace, 

a o orgánech, na které se lze obracet s 

připomínkami či dotazy, a také údaje o 

lhůtách pro podávání připomínek či dotazů;  

d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh 

rozhodnutí, je-li k dispozici;  
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nejpozději při veřejném ústním 

jednání. K připomínkám, které 

překračují rozsah stanovený ve 

větě první nebo čtvrté, se 

nepřihlíží. 

 

(2) Oznámení o zahájení řízení, 

stanovení lhůty podle odstavce 1 

nebo o nařízení veřejného ústního 

jednání se v řízení s velkým 

počtem účastníků doručuje 

postupem podle § 144 odst. 6 

správního řádu, dotčeným 

orgánům a územním 

samosprávným celkům, které 

stavebnímu úřadu sdělil příslušný 

úřad, jednotlivě; za účastníky 

řízení podle § 27 odst. 1 správního 

řádu se považují vždy účastníci 

podle § 94b odst. 1 písm. a), c) a 

d). Oznámení o konání veřejného 

ústního jednání musí být vyvěšeno 

na úřední desce nejméně 30 dnů 

předem. Ustanovení § 87 odst. 2 o 

informační povinnosti žadatele se 

použije obdobně; informace o 

záměru musí být vyvěšena na 

místě určeném stavebním úřadem 

do konce lhůty podle odstavce 1 

nebo do konání veřejného ústního 

jednání. 

e) údaj o dostupnosti informací 

shromážděných podle článku 5;  

f) informace o tom, kdy, kde a jakým 

způsobem budou příslušné informace 

zpřístupněny;  

g) podrobné podmínky účasti veřejnosti 

stanovené podle odstavce 5 tohoto článku. 

 

3. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti 

byly v přiměřených lhůtách zpřístupněny tyto 

informace: 

a) veškeré informace shromážděné podle 

článku 5;  

b) v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy hlavní zprávy a doporučení 

adresované příslušnému orgánu nebo orgánům 

v době, kdy je dotčená veřejnost informována 

v souladu s odstavcem 2 tohoto článku;  

c) v souladu s ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze 

dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k 

informacím o životním prostředí (1) informace 

neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které 

jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 

této směrnice a které jsou dostupné až po 

informování dotčené veřejnosti podle odstavce 

2 tohoto článku. 

 

5. Podrobné podmínky informování veřejnosti 

(například formou vývěsek v určité oblasti 

nebo oznámeními v místním tisku) a 

projednání s dotčenou veřejností (například 

písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) 

stanoví členské státy. Členské státy přijmou na 

vhodné správní úrovni nezbytná opatření s 

cílem zajistit, aby příslušné informace byly 

veřejnosti přístupné v elektronické podobě, a 

to alespoň prostřednictvím ústředního portálu 

nebo snadno dostupných přístupových míst. 

 

§ 94n odst. 1 (1) Stavební úřad předá 

příslušnému úřadu do 5 dnů 

výsledky projednání, zejména 

uplatněné připomínky a závazná 

stanoviska nebo vyjádření 

dotčených orgánů, a řízení do 

doby vydání závazného 

stanoviska přeruší. 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 2 odst. 2 

Čl. 8 

Čl. 2 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí může 

být zahrnuto do povolovacích řízení již 

existujících v členských státech, nebo pokud 

taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo 

do řízení, která mají být zavedena pro 

dosažení souladu s cíli této směrnice. 

 

Čl. 8 

Výsledky jednání a informace shromážděné 

podle článků 5 až 7 jsou patřičně zohledněny 

v povolovacím řízení. 

 

§ 94o odst. 1 (1) Závazná stanoviska, která 

mohou dotčené orgány uplatňovat 

podle § 4 odst. 4, a námitky 

účastníků řízení a připomínky 

veřejnosti musí být uplatněny 

nejpozději ve stanovené lhůtě nebo 

při veřejném ústním jednání, jinak 

32011L0092 

 

2011/92/EU 

Čl. 6 odst. 4 

 

 

Čl. 6 

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 

řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 

2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo 

vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 
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se k nim nepřihlíží. kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 

tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o 

povolení. 

 

94o odst. 4 (4) Územní samosprávné celky 

uplatňují v řízení námitky k 

ochraně zájmů územně 

samosprávného celku a zájmů 

občanů. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle § 94b 

odst. 1 písm. c) až e), může 

uplatňovat námitky proti 

projednávanému stavebnímu 

záměru v rozsahu, jakým je její 

právo přímo dotčeno. Dále může 

uplatňovat námitky proti 

dokumentaci, způsobu provádění a 

užívání stavebního záměru nebo 

požadavkům dotčených orgánů, 

pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické nebo jiné věcné právo 

k pozemku nebo stavbě. Právnické 

osoby podle § 3 písm. i) bodu 2 

zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, které jsou 

účastníky řízení, mohou v řízení 

uplatňovat námitky pouze v 

rozsahu, v jakém je 

projednávaným stavebním 

záměrem dotčen veřejný zájem, 

jehož ochranou se podle zvláštního 

právního předpisu zabývají. Obec 

uplatňuje námitky k ochraně zájmů 

obce a zájmů občanů obce. K 

námitkám, které nesplňují uvedené 

požadavky, se nepřihlíží. 

 

32011L0092 2011/92/EU 

Čl. 6 odst. 4 

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 

řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 

2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo 

vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 

kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 

tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o 

povolení. 

§ 94q odst. 2 (2) Stavební úřad ve společném 

povolení schvaluje stavební záměr, 

vymezí pozemky pro jeho 

realizaci, stanoví podmínky pro 

dělení nebo scelování pozemků a 

stanoví podmínky pro umístění a 

provedení stavby, a pokud je to 

třeba, i pro její užívání. 

Podmínkami zabezpečí ochranu 

veřejných zájmů a stanoví zejména 

návaznost na jiné podmiňující 

stavby a zařízení, dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, 

popřípadě technických norem. 

Podle potřeby stanoví, které fáze 

výstavby mu stavebník oznámí za 

účelem provedení kontrolních 

prohlídek stavby. Vyžaduje-li to 

posouzení veřejných zájmů při 

provádění stavby, při kontrolních 

prohlídkách stavby nebo při 

kolaudaci, může uložit zpracování 

dokumentace pro provádění 

32014L0052 2014/52/EU 

Čl. 8a 

1. Rozhodnutí, jímž se uděluje povolení, 

obsahuje alespoň tyto informace:  

a) odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 písm. 

g) bodu iv);  

b) veškeré environmentální podmínky 

připojené k rozhodnutí a popis prvků záměru 

nebo zamýšlených opatření k vyloučení, 

prevenci nebo snížení a pokud možno 

vyrovnání významných negativních vlivů na 

životní prostředí, jakož případně i popis 

opatření pro monitorování.  

2. Rozhodnutí, jímž se udělení povolení 

zamítá, uvede hlavní důvody tohoto zamítnutí.  

3. Pokud členské státy uplatňují řízení 

uvedená v čl. 2 odst. 2 jiná než povolovací 

řízení, má se za to, že požadavky odstavců 1 

a 2 tohoto článku jsou splněny, jestliže 

jakékoli rozhodnutí vydané v rámci těchto 

řízení obsahuje informace uvedené v těchto 

odstavcích a jsou stanoveny mechanismy 

umožňující splnit požadavky odstavce 6 

tohoto článku. 

4. V souladu s požadavky uvedenými v odst. 1 
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stavby. U staveb dočasných 

stanoví lhůtu pro odstranění 

stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 

se použije obdobně. V odůvodnění 

společného povolení stavební úřad 

vyhodnotí připomínky veřejnosti. 

Součástí odůvodnění je také 

informace o zapracovaných 

podmínkách a zdůvodnění 

závazného stanoviska k posouzení 

vlivů na životní prostředí; 

připomínky veřejnosti a účastníků 

řízení, které nebyly vypořádány 

v odůvodnění závazného 

stanoviska k posouzení vlivů na 

životní prostředí, musí být 

v odůvodnění společného povolení 

vyhodnoceny samostatně. 

 

písm. b) členské státy zajistí, aby oznamovatel 

provedl prvky záměru nebo opatření, které 

mají  

za cíl vyloučení, prevenci, snížení a pokud 

možno vyrovnání významných negativních 

vlivů na životní prostředí, a stanoví postupy 

pro monitorování významných negativních 

vlivů na životní prostředí.  

Parametry, které mají být sledovány, a délka 

trvání monitorování musí být přiměřené 

povaze, umístění a rozsahu záměru a 

významnosti jeho vlivů na životní prostředí. 

S cílem zabránit duplikaci monitorování 

mohou být, pokud je to vhodné, použita 

stávající opatření pro monitorování, která 

vyplývají z jiných právních předpisů Unie než 

z této směrnice a z vnitrostátních právních 

předpisů.  

5. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 

přijal rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 v 

přiměřené časové lhůtě.  

6. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 

vydání povolení, přesvědčí se, že 

odůvodněný závěr uvedený v čl. 1 odst. 2 

písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z rozhodnutí 

uvedených v odstavci 3 tohoto článku je stále 

aktuální. Členské státy mohou za tímto 

účelem stanovit dobu platnosti 

odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1 

odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kteréhokoli z 

rozhodnutí uvedených v odstavci 3 tohoto 

článku. 

 

§ 94q odst. 3 (3) V případě, že byla z důvodu 

významně negativního vlivu 

stavebního záměru na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí 

oblasti uložena stavebníkovi 

kompenzační opatření podle 

zákona o ochraně přírody a 

krajiny, stavební úřad ve výroku 

společného povolení stanoví, že 

toto rozhodnutí je vykonatelné 

dnem vydání vyjádření orgánu 

ochrany přírody o potvrzení 

zajištění kompenzačních opatření; 

po dobu pozastavení 

vykonatelnosti neběží lhůta 

platnosti společného povolení. 

Odklad vykonatelnosti společného 

povolení se nevztahuje na možnost 

získání potřebných práv k realizaci 

stavebního záměru včetně 

vyvlastnění podle platného 

společného povolení. 

 

31992L0043 92/43/EHS 

Čl. 6 odst. 4 

Čl. 6 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li 

k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany celkové 

soudržnosti sítě NATURA 2000. O přijatých 

kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 

§ 114 odst. 3 (3) V případě řízení navazujícího 

na posuzování vlivů na životní 

prostředí podle § 3 písm. g) 

32011L0092 

32014L0052 

2011/92/EU 

2014/52/EU 

Čl. 6 odst. 4 a 7 

4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 

řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 
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zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí musí být 

připomínky veřejnosti uplatněny 

nejpozději při veřejném ústním 

jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

Jestliže dojde k upuštění od 

veřejného ústního jednání, musí 

být připomínky veřejnosti 

uplatněny ve stanovené lhůtě, 

jinak se k nim nepřihlíží. 

 

2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo 

vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 

kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, 

tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o 

povolení. 

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o 

dokumentaci vlivů záměru na životní 

prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být 

kratší než 30 dnů. 

 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu ES 

(kód CELEX) 

 

Název předpisu ES 

32011L0092, 32014L0052 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o 

posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

 

32009L0147, 32013L0017 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 

ochraně volně žijících ptáků 

 

31992L0043, 31997L0062, 

32006L015, 32013L0017 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

 

32001L0042 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na životní prostředí 
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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 

Navrhovaný právní předpis 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Odpovídající předpisy EU 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 

2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 

2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 

 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

 

Usta-

novení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah 

 

CELEX č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

Bod 2 V § 3 se na konci textu písmene 

a) doplňují slova „nebo stavby, 

činnosti a technologie, které 

podle stanoviska orgánu ochrany 

přírody vydaného podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny mohou 

samostatně nebo ve spojení s 

jinými významně ovlivnit 

předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti“. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči 

o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

Bod 7 § 6 odst. 5 zní: 

„(5) U záměrů, které podle 

stanoviska orgánu ochrany 

přírody vydaného podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny 

mohou samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně 

ovlivnit předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, je 

oznamovatel povinen k oznámení 

přiložit posouzení oprávněné 

osoby, která je držitelem zvláštní 

autorizace14; oznámení se 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči 

o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 
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předkládá ve variantách, vyplyne-

li z tohoto posouzení nezbytnost 

jejich zpracování.“, 

Poznámka pod čarou č. 14 zní: „§ 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů“, 

 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

Bod 12 V § 7 odst. 2 se slova „záměr 

může“ nahrazují slovy „má 

záměr“ a slova „významně 

ovlivnit území“ se nahrazují slovy 

„významně negativní vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost“, 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči 

o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Bod 14 § 7 odst. 4 zní: 

„(4) Zjišťovací řízení ukončí 

příslušný úřad nejdéle do 45 dnů 

ode dne zveřejnění informace 

o oznámení podle § 16; v případě, 

že bylo oznámení předloženo ve 

variantách, ukončí příslušný úřad 

zjišťovací řízení nejdéle do 90 

dnů ode dne zveřejnění informace 

o oznámení podle § 16. Závěr 

zjišťovacího řízení neprodleně 

zašle příslušný úřad 

oznamovateli, dotčeným 

územním samosprávným celkům 

a dotčeným orgánům a zveřejní 

jej podle § 16.“, 

 

32011L0092 Čl. 4 odst. 4 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

písm. b) 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá 

příslušnými orgány podle odstavce 2 byla 

zpřístupněna veřejnosti. 

b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení 

vlivů na životní prostředí, a případně také 

skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7; 

Bod 16 § 7 odstavce 7 a 8 zní: 

„(7) U záměrů, které podle 

stanoviska orgánu ochrany 

přírody vydaného podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny 

mohou samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně 

ovlivnit předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, může 

v odůvodněném písemném závěru 

příslušný úřad požadovat, aby 

posouzení oprávněné osoby, která 

je držitelem zvláštní autorizace14, 

bylo též součástí dokumentace. 

 (8)  Byl-li záměr předložen ve 

variantách, je součástí závěru 

zjišťovacího řízení i výsledek 

vyhodnocení jednotlivých variant 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči 

o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 
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z hlediska vlivů na životní 

prostředí. Nejedná-li se o stavební 

záměr, může v odůvodněném 

písemném závěru zjišťovacího 

řízení příslušný úřad navrhnout 

zpracování variant řešení záměru, 

které se zpravidla liší umístěním, 

kapacitou, použitou technologií či 

okamžikem provedení, jestliže je 

jejich provedení účelné a z 

technických hledisek možné.“, 

Poznámka pod čarou č. 14 zní: „§ 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů“, 

 

Bod 17 § 8 odst. 1 zní: 

„(1) Oznamovatel zajistí na 

základě oznámení, vyjádření 

k oznámení podle § 6 odst. 7 a 

závěru zjišťovacího řízení podle § 

7 zpracování dokumentace v 

listinné podobě v počtu 

vyhotovení stanoveném dohodou 

s příslušným úřadem 

a v elektronické podobě. 

Náležitosti dokumentace jsou 

uvedeny v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu.“, 

32011L0092 Čl. 5 odst. 3 3. Informace, které má oznamovatel 

poskytnout v souladu s odstavcem 1, musí 

zahrnovat alespoň: 

a) popis záměru obsahující informace o jeho 

umístění, povaze a rozsahu; 

b) popis zamýšlených opatření k vyloučení a 

omezení významných škodlivých vlivů a je-li 

to možné i k jejich nápravě; 

c) údaje nezbytné k určení a posouzení 

hlavních vlivů, které by záměr mohl mít na 

životní prostředí; 

d) nástin hlavních alternativních řešení, o 

kterých oznamovatel uvažoval, a uvedení 

hlavních důvodů, kterými se řídil jeho výběr, 

s přihlédnutím k vlivům na životní prostředí; 

e) všeobecně srozumitelné shrnutí informací 

uvedených v písmenech a) až d). 

 

Body 22 

a 24 

§ 9a odst. 1 zní: 

„(1) Příslušný úřad vydá na 

základě dokumentace, vyjádření 

k ní podaných a posudku závazné 

stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní 

prostředí (dále jen „stanovisko“) 

ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

obdržení posudku. Náležitosti 

stanoviska jsou uvedeny v příloze 

č. 6 k tomuto zákonu.“, 

§ 9a odst. 3 zní: 

„(3) Stanovisko je podkladem pro 

vydání rozhodnutí v navazujících 

řízeních. Nejedná-li se o postup 

podle § 10, stanovisko předkládá 

oznamovatel v žádosti jako jeden 

z podkladů pro  navazující řízení 

podle těchto předpisů.  

Stanovisko, které je nesouhlasné 

výhradně z důvodu významného 

negativního vlivu záměru na 

předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, neznemožňuje 

vyhovět žádosti o vydání 

32011L0092 Čl. 8 Výsledky jednání a informace shromážděné 

podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v 

povolovacím řízení. 
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rozhodnutí v navazujícím řízení, 

jsou-li splněny požadavky § 45i 

odst. 9 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Platnost stanoviska je 

5 let ode dne jeho vydání. 

Platnost stanoviska může být 

na žádost oznamovatele 

prodloužena o 5 let, a to i 

opakovaně, pokud oznamovatel 

písemně prokáže, že nedošlo k 

podstatným změnám realizace 

záměru, podmínek v dotčeném 

území, k novým znalostem 

souvisejícím s věcným obsahem 

dokumentace a vývoji nových 

technologií využitelných v 

záměru.“, 

 

Bod 26 § 10 včetně nadpisu a poznámek 

pod čarou č. 15 a 16 zní: 

„§ 10 

Zvláštní ustanovení pro 

posuzování vlivů stavebních 

záměrů na životní prostředí 

 

(1) Při posuzování záměrů 

povolovaných podle stavebního 

zákona (dále jen „stavební 

záměr“) v koordinovaném řízení 

s posouzením vlivů na životní 

prostředí nebo územním řízení s 

posouzením vlivů na životní 

prostředí podle stavebního zákona 

(dále jen „řízení s posouzením 

vlivů“) postupuje příslušný úřad v 

součinnosti s úřadem příslušným 

k vedení řízení s posouzením 

vlivů (dále jen „stavební úřad“). 

(2) Je-li předmětem řízení 

s posouzením vlivů pouze část 

nebo etapa stavebního záměru, 

který byl předmětem zjišťovacího 

řízení podle § 7, dokumentace se 

zpracovává k celému stavebnímu 

záměru. 

(3) Oznamovatel zajistí 

zpracování dokumentace na 

základě oznámení, vyjádření 

k oznámení podle § 6 odst. 7 a 

závěru zjišťovacího řízení podle § 

7. Náležitosti dokumentace jsou 

uvedeny v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu. Dokumentaci předkládá 

oznamovatel stavebnímu úřadu ve 

formě zprávy o posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí, která 

je součástí dokumentace pro 

řízení s posouzením vlivů, 

v počtu vyhotovení stanoveném 

stavebním zákonem. Ustanovení 

32011L0092 Čl. 2 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí může 

být zahrnuto do povolovacích řízení již 

existujících v členských státech, nebo pokud 

taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo 

do řízení, která mají být zavedena pro 

dosažení souladu s cíli této směrnice. 

 

 

3. Členské státy zajistí, aby dotčené 

veřejnosti byly v přiměřených lhůtách 

zpřístupněny tyto informace: 

a) veškeré informace shromážděné podle 

článku 5; 

b) v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy hlavní zprávy a doporučení 

adresované příslušnému orgánu nebo 

orgánům v době, kdy je dotčená veřejnost 

informována v souladu s odstavcem 2 tohoto 

článku; 

c) v souladu s ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze 

dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k 

informacím o životním prostředí(6) 

informace neuvedené v odstavci 2 tohoto 

článku, které jsou významné pro rozhodnutí 

podle článku 8 této směrnice a které jsou 

dostupné až po informování dotčené 

veřejnosti podle odstavce 2 tohoto článku. 
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§ 8 odst. 1 se nepoužije. 

(4) V případě, že příslušný úřad 

dojde k závěru, že dokumentace, 

která byla příslušnému úřadu 

zaslána stavebním úřadem15, 

neobsahuje náležitosti na základě 

tohoto zákona, sdělí tuto 

skutečnost stavebnímu úřadu ve 

lhůtě 10 dnů. Ustanovení § 8 odst. 

2 až 6 se nepoužijí. 

(5) Příslušný úřad bez zbytečného 

odkladu poté, co mu bylo 

oznámeno zahájení řízení 

s posouzením vlivů stavebním 

úřadem, obdrženou dokumentaci 

zveřejní podle § 16 a doručí 

zpracovateli posudku. Nestanoví-

li příslušný úřad jinak, 

zpracovatel posudku se účastní 

veřejného ústního jednání podle 

stavebního zákona, bylo-li 

nařízeno. Po obdržení výsledků 

projednání podle stavebního 

zákona (dále jen „výsledky 

projednání“)16 příslušný úřad 

předá bez zbytečného odkladu 

výsledky projednání zpracovateli 

posudku.  

(6) Podléhá-li záměr 

mezistátnímu posuzování, sdělí 

příslušný úřad tuto skutečnost 

stavebnímu úřadu ve lhůtě 

uvedené v odstavci 4 a po 

oznámení o zahájení řízení 

s posouzením vlivů stavebním 

úřadem zajistí postup podle § 13 

odst. 3 a 4. Ukončení postupu 

podle předchozí věty příslušný 

úřad bez zbytečného odkladu 

oznámí stavebnímu úřadu. 

(7) Zpracovatel posudku zpracuje 

posudek na základě dokumentace 

a výsledků projednání. Náležitosti 

posudku jsou uvedeny v příloze č. 

5 k tomuto zákonu. Doba pro 

zpracování posudku nesmí být 

delší než 30 dní ode dne, kdy byly 

zpracovateli posudku doručeny 

výsledky projednání. Tato lhůta 

může být v odůvodněných, 

zejména složitých případech na 

žádost zpracovatele posudku 

přiměřeně prodloužena. 

Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 se 

nepoužijí. 

(8) Příslušný úřad vydá na 

základě dokumentace, výsledků 

projednání a posudku stanovisko 

ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

obdržení posudku. Náležitosti 
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stanoviska jsou uvedeny v příloze 

č. 6 k tomuto zákonu. Příslušný 

úřad zašle stanovisko stavebnímu 

úřadu, dotčeným územním 

samosprávným celkům, dotčeným 

orgánům a oznamovateli 

a zveřejní jej podle § 16. 

Ustanovení § 9a odst. 1, 2 a 4 se 

nepoužijí. 

(9) U stavebních záměrů podle 

odstavce 2 se stanovisko vydává 

k celému stavebnímu záměru a je 

podkladem pro vydání rozhodnutí 

v navazujících řízeních ke všem 

jeho částem nebo etapám. 

(10) Dojde-li ke změně 

příslušného úřadu podle § 23 

odst. 4, sdělí ministerstvo tuto 

skutečnost neprodleně 

stavebnímu úřadu.“ 

Poznámka pod čarou č. 15 zní: „§ 

94j odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů“ 

Poznámka pod čarou č. 16 zní: „§ 

94l zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů“, 

 

Bod 27 V § 10a odst. 1 písm. a) se slova 

„vliv na životní prostředí, 

vyplývá ze zvláštního právního 

předpisu“ nahrazují slovy „možný 

významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, vyplývá ze zákona o 

ochraně přírody a krajiny“ a slova 

„pokud je dotčené území tvořeno 

územním obvodem více než jedné 

obce,“ se zrušují, 

32001L0042 

 

 

31992L0043 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 

písm. b) 

 

 

 

Čl. 6 odst. 3 

 

b) u kterých je vyžadováno posouzení podle 

článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohledem 

na možný vliv na území. 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou 

lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči 

o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně 

na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 

nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z 

hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k 

výsledkům uvedeného hodnocení důsledků 

pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento plán 

nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že 

nebude mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatří stanovisko široké veřejnosti. 

 

Bod 28 V § 10a odst. 1 písm. b) se slova 

„u nichž je dotčené území tvořeno 

územním obvodem pouze jedné 

obce“ nahrazují slovy „které 

stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni“, 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3 3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí pouze 

tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou mít 

významný vliv na životní prostředí. 

 

Bod 29 V § 10a odst. 1 se za písmeno c) 

doplňuje věta, která zní:  
32001L0042 Čl. 3 odst. 2 

písm. a) 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, 
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„Rámec pro budoucí povolení 

záměrů uvedených v příloze č. 1 

je dán vždy, pokud koncepce 

stanoví podmínky pro jejich 

povolování, zejména pokud jde o 

umístění, povahu, velikost, 

provozní podmínky nebo 

požadavky na přírodní zdroje.“ 

 

průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, 

vodohospodářství, telekomunikací, turistiky, 

územního plánování nebo využívání půdy a 

které stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II směrnice 

85/337/EHS nebo 

Bod 30 V § 10a se za odstavec 1 vkládá 

nový odstavec, který zní: 

„(2) Posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí nenahrazuje 

posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí. Údaje získané 

při posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí, případně při 

hodnocení důsledků záměru na 

evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti a na stav jejich 

ochrany lze využít při posuzování 

vlivů koncepce na životní 

prostředí.“, 

Dosavadní odstavec 2 se označuje 

jako odstavec 3, 

 

32001L0042 Čl. 5 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 11 odst. 1 

3. Příslušné informace o vlivech plánů a 

programů na životní prostředí, které jsou k 

dispozici a které byly získány na jiných 

úrovních rozhodování nebo prostřednictvím 

jiných právních předpisů Společenství, lze 

použít k poskytnutí informací uvedených v 

příloze I. 

Posuzováním vlivů na životní prostředí 

prováděným podle této směrnice nejsou 

dotčeny požadavky směrnice 85/337/EHS ani 

žádné jiné požadavky právních předpisů 

Společenství. 

Bod 32 32. V § 10d odst. 1 se slova 

„koncepce nebo změna koncepce“ 

nahrazují slovy „koncepce nebo 

její změna může mít významný 

vliv na životní prostředí a zda“, 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3 3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí pouze 

tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou mít 

významný vliv na životní prostředí. 

 

Bod 34 V § 10d odst. 6 a § 10g odst. 3 se 

slova „dotčeným územním 

samosprávným celkům“ nahrazují 

slovy „dotčeným krajům a 

případně také dalším dotčeným 

územním samosprávným celkům, 

které příslušný úřad určil podle § 

10c odst. 2“, 

 

32001L0042 Čl. 6 odst. 3 3. Členské státy jmenují orgány, které je třeba 

konzultovat a kterých se z důvodu jejich 

zvláštní působnosti v oblasti životního 

prostředí mohou týkat vlivy na životní 

prostředí vyplývající z provádění plánů a 

programů. 

Bod 37 § 10f odst. 2 zní: 

„(2) Pokud vyhodnocení obsahuje 

náležitosti podle přílohy č. 9, 

zašle příslušný úřad do 10 dnů 

ode dne, kdy mu byl doručen 

návrh koncepce, dotčeným 

orgánům, dotčeným krajům a 

případně také dalším dotčeným 

územním samosprávným celkům, 

které příslušný úřad určil podle § 

10c odst. 2, informaci o přijetí 

návrhu koncepce spolu 

s upozorněním na možnost 

vyjádřit se k návrhu koncepce. V 

téže lhůtě zveřejní návrh 

koncepce podle § 16. Pokud 

vyhodnocení neobsahuje 

32001L0042 Čl. 6 odst. 1-3 

a odst. 5 

Článek 6  

Konzultace  

1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o 

vlivech na životní prostředí vypracované v 

souladu s článkem 5 je zpřístupněn orgánům 

uvedeným v odstavci 3 tohoto článku a 

veřejnosti. 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána včas 

skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě 

vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo 

programu a doprovodné zprávě o vlivech na 

životní prostředí před přijetím plánu nebo 

programu nebo před jeho předáním k 

legislativnímu postupu. 

3. Členské státy jmenují orgány, které je třeba 

konzultovat a kterých se z důvodu jejich 
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náležitosti podle přílohy č. 9, 

vrátí jej příslušný úřad k 

doplnění.“, 

zvláštní působnosti v oblasti životního 

prostředí mohou týkat vlivy na životní 

prostředí vyplývající z provádění plánů a 

programů. 

 

5. Podrobnosti k informacím a konzultacím s 

orgány a veřejností stanoví členské státy. 

 

Bod 40 § 10g odst. 1 zní: 

„(1) Příslušný úřad vydá na 

základě upraveného návrhu 

koncepce, vyjádření k němu 

podaných a veřejného projednání 

stanovisko k posouzení vlivů 

provádění koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví (dále 

jen "stanovisko ke koncepci") ve 

lhůtě do 20 dnů ode dne obdržení 

upraveného návrhu koncepce 

včetně informace o způsobu 

vypořádání vyjádření.“, 

 

32001L0042 Čl. 8 Článek 8 

Rozhodování  

Zpráva o vlivech na životní prostředí 

vypracovaná podle článku 5, vyjádření podle 

článku 6 a výsledky přeshraničních 

konzultací zahájených podle článku 7 se 

vezmou v úvahu při vypracování plánu nebo 

programu a před jeho přijetím nebo předáním 

k legislativnímu procesu. 

Bod 41 § 10g odst. 5 zní: 

„(5) Předkladatel je povinen 

zveřejnit schválenou koncepci 

včetně prohlášení, které obsahuje 

zejména  

a) informaci, jak byly ve 

schválené koncepci zohledněny 

požadavky a podmínky 

vyplývající ze stanoviska ke 

koncepci, 

b) odůvodnění vybrané varianty, 

pokud byl návrh koncepce 

zpracován ve variantách, 

c) informaci o účasti veřejnosti 

při zpracování koncepce a 

v procesu posuzování vlivů 

koncepce na životní prostředí, 

d) informaci o přijatých 

opatřeních pro zajištění sledování 

a rozboru vlivů koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví 

podle § 10h.“, 

32001L0042 Čl. 9 Článek 9 

Informace o rozhodnutí 

1. Členské státy zajistí, aby při přijímání 

plánu nebo programu byly informovány 

orgány uvedené v čl. 6 odst. 3, veřejnost a 

členský stát, který je konzultován podle 

článku 7, a aby jim byly zpřístupněny tyto 

údaje:  

a) přijatý plán nebo program; 

b) prohlášení shrnující, jak byly úvahy o 

životním prostředí začleněny do plánu nebo 

programu a jak byly v souladu s článkem 8 

vzaty v úvahu zpráva o vlivech na životní 

prostředí vypracovaná podle článku 5, 

vyjádření podle článku 6 a konzultace 

zahájené podle článku 7, a důvody pro výběr 

přijatého plánu nebo programu s ohledem na 

další projednávaná rozumná řešení a 

c) přijatá opatření týkající se monitorování v 

souladu s článkem 10. 

2. Podrobnosti k informacím uvedeným v 

odstavci 1 stanoví členské státy. 

 

Bod 49 § 16 včetně nadpisu a poznámky 

pod čarou č. 5 zní: 

„§ 16 

Zveřejnění informací o 

dokumentech pořízených v 

průběhu posuzování 

 

(1) Příslušný úřad na internetu 

zajistí zveřejnění 

 a) oznámení,  

  b)  závěru zjišťovacího 

řízení,  

 c) informace o vrácení 

dokumentace k přepracování nebo 

doplnění,  

32011L0092 Čl. 4 odst. 4 

 

 

Čl. 6 odst. 5 

 

Čl. 10 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá 

příslušnými orgány podle odstavce 2 byla 

zpřístupněna veřejnosti. 

5. Podrobné podmínky informování 

veřejnosti (například formou vývěsek v určité 

oblasti nebo oznámeními v místním tisku) a 

konzultací s dotčenou veřejností (například 

písemným vyjádřením nebo veřejnou 

anketou) stanoví členské státy. 

Ustanoveními této směrnice není dotčena 

povinnost příslušných orgánů dodržovat 

omezení uložená vnitrostátními právními a 

správními předpisy a přijatou právní praxí v 

oblasti zachovávání obchodního a služebního 

tajemství, včetně duševního vlastnictví, a 
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 d) dokumentace,  

 e) stanoviska a posudku,  

 f) oznámení koncepce,  

 g) návrhu koncepce,  

 h) informace o konzultaci při 

mezistátním posuzování, 

 i) stanoviska ke koncepci.  

(2) Dotčené územní samosprávné 

celky jsou povinny vyvěsit 

informace o dokumentech 

uvedených v odstavci 1 a o tom, 

kdy a kde je možno do nich 

nahlížet, neprodleně poté, co je 

obdrží, na své úřední desce po 

dobu nejméně 15 dnů a 

vyrozumět o tom příslušný úřad. 

Za den zveřejnění se považuje 

den, kdy došlo k vyvěšení 

informace podle odstavce 1 na 

úřední desce dotčeného kraje.  

(3) Z dokumentů a informací 

zveřejňovaných podle odstavců 1 

a 2 se vypouštějí údaje, které 

nelze podle zvláštních právních 

předpisů5 zveřejňovat.“, 

Poznámka pod čarou č. 5 zní: 

„Například občanský zákoník, 

trestní řád, zákon č. 527/1990 Sb., 

o vynálezech, průmyslových 

vzorech a zlepšovacích návrzích, 

ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění 

zákona č. 227/2000 Sb., zákon č. 

148/1998 Sb.“, 

 

ochrany veřejného zájmu. 

Pokud se použije článek 7, podléhá předávání 

informací jinému členskému státu a přijetí 

informací jiným členským státem omezením 

platným v členském státě, kde je záměr 

navrhován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 

 

Název předpisu EU 

32011L0092 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

 

32001L0042 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 

posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 

 

31992L0043 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů,  

ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin 

Usta-

novení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

 

CELEX č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah  

Bod 3 3.  V § 45h odst. 1 větě 

první a v § 45i odst. 1 větě první 

se slova „příznivý stav předmětu“ 

nahrazují slovem „předmět“. 

 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 3 

Článek 6 

3.  Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci 

s jinými plány nebo projekty, podléhá 

odpovídajícímu posouzení jeho důsledků 

pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 

S přihlédnutím k výsledkům uvedeného 

hodnocení důsledků pro lokalitu a 

s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné 

lokality, a co si v případě potřeby opatřily 

stanovisko široké veřejnosti. 

Bod 4 4. V § 45i odst. 2 zní: 

„(2) Jestliže orgán 

ochrany přírody svým 

stanoviskem podle odstavce 1 

významný vliv podle § 45h odst. 

1 nevyloučí, musí být daná 

koncepce nebo záměr předmětem 

posouzení podle tohoto 

ustanovení a zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí3b). 

Nevyloučí-li výsledek posouzení 

podle tohoto ustanovení 

významný negativní vliv 

koncepce nebo záměru na 

předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, musí předkladatel 

zpracovat varianty řešení, jejichž 

cílem je významný negativní vliv 

vyloučit, nebo v případě, že 

vyloučení není možné, alespoň 

zmírnit; tyto varianty musí být 

také předmětem posouzení podle 

tohoto odstavce a zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí. Politika územního 

rozvoje a územně plánovací 

dokumentace se posuzují podle 

zvláštního právního předpisu17).“. 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 3 

Článek 6 

3.  Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci 

s jinými plány nebo projekty, podléhá 

odpovídajícímu posouzení jeho důsledků 

pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 

S přihlédnutím k výsledkům uvedeného 

hodnocení důsledků pro lokalitu a 

s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné 

lokality, a co si v případě potřeby opatřily 

stanovisko široké veřejnosti. 
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Bod 5 5. V § 45i odst. 8 zní:  

„(8) Orgán, který je 

příslušný ke schválení koncepce 

nebo záměru uvedeného v § 45h, 

jej může schválit, jen pokud na 

základě stanoviska podle zákona 

o posuzování vlivů na životní 

prostředí3b) taková koncepce nebo 

záměr nebude mít významný 

negativní vliv na předmět ochrany 

nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí 

oblasti, anebo za podmínek 

stanovených v odstavci 9, 

popřípadě v odstavci 10. Ochrana 

podle částí druhé, třetí a páté 

tohoto zákona tím není dotčena.“. 

 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 3 

 

 

 

 

Článek 6 

3.  Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci 

s jinými plány nebo projekty, podléhá 

odpovídajícímu posouzení jeho důsledků 

pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 

S přihlédnutím k výsledkům uvedeného 

hodnocení důsledků pro lokalitu a 

s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné 

lokality, a co si v případě potřeby opatřily 

stanovisko široké veřejnosti. 

Bod 6 6. V § 45i odst. 9 věta první 

zní: „Pokud posouzení podle 

odstavce 2 prokáže významný 

negativní vliv na předmět ochrany 

nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí 

oblasti a neexistuje variantní 

řešení bez významného 

negativního vlivu, lze schválit jen 

variantu s nejmenším možným 

významným negativním vlivem, a 

to pouze z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu a 

až po uložení kompenzačních 

opatření nezbytných pro zajištění 

celkové soudržnosti soustavy 

ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit podle 

odstavce 11.“ 

 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 4 

 

Článek 6 

4. Pokud navzdory negativnímu 

výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 

musí být určitý plán nebo projekt 

z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 

a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát 

veškerá kompenzační opatření nezbytná pro 

zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

NATURA 2000. O přijatých kompenzačních 

opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky mimořádného 

významu pro životní prostředí nebo jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu podle stanoviska. 

Bod 7 7. V § 45i odst. 10 větě 

první se před slovo „negativní“ 

vkládá slovo „významný“. 

 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 3 a 4 

 

Článek 6 

3.  Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci 

s jinými plány nebo projekty, podléhá 

odpovídajícímu posouzení jeho důsledků 

pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. 

S přihlédnutím k výsledkům uvedeného 

hodnocení důsledků pro lokalitu a 

s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 
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mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné 

lokality, a co si v případě potřeby opatřily 

stanovisko široké veřejnosti. 

4. Pokud navzdory negativnímu 

výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 

musí být určitý plán nebo projekt 

z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 

a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát 

veškerá kompenzační opatření nezbytná pro 

zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

NATURA 2000. O přijatých kompenzačních 

opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky mimořádného 

významu pro životní prostředí nebo jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu podle stanoviska. 

Bod 8 8. V § 45i odst. 10 větě třetí 

se slova „žádosti o stanovisko“ 

nahrazují slovem „dožádání“. 

 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 4 

 

Článek 6 

4. Pokud navzdory negativnímu 

výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 

musí být určitý plán nebo projekt 

z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 

a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát 

veškerá kompenzační opatření nezbytná pro 

zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

NATURA 2000. O přijatých kompenzačních 

opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky mimořádného 

významu pro životní prostředí nebo jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu podle stanoviska. 

Bod 9 9. V § 45i odst. 11 zní:  

„(11) Kompenzační 

opatření podle odstavce 9 pro 

účely koncepce, včetně návrhu 

opatření k jejich zajištění, stanoví 

orgán ochrany přírody. Tato 

kompenzační opatření musí být 

zahrnuta do koncepce před jejím 

schválením. Kompenzační 

opatření podle odstavce 9 pro 

účely záměru, včetně způsobu a 

doby sledování nezbytných pro 

vyhodnocení jejich účinnosti, 

stanoví rozhodnutím orgán 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 4 

 

Článek 6 

4. Pokud navzdory negativnímu 

výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 

musí být určitý plán nebo projekt 

z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 

a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát 

veškerá kompenzační opatření nezbytná pro 

zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

NATURA 2000. O přijatých kompenzačních 

opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAAYGXSY8)

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%252345i'&ucin-k-dni='30.12.9999'


38 
 

ochrany přírody na základě 

dožádání orgánu příslušného ke 

schválení záměru. Při stanovení 

kompenzačních opatření posoudí 

orgán ochrany přírody také 

naléhavé důvody převažujícího 

veřejného zájmu podle odstavce 9 

nebo důvody týkající se veřejného 

zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí 

podle odstavce 10. Ode dne 

odeslání dožádání do doby 

uložení kompenzačních opatření 

orgánem ochrany přírody lhůty 

v příslušných řízeních neběží. 

Uložená kompenzační opatření 

musí být zajištěna před realizací 

záměru. Zajištění kompenzačních 

opatření potvrdí vyjádřením 

orgán ochrany přírody. Uložení 

kompenzačních opatření je 

důvodem pro stanovení odkladu 

vykonatelnosti rozhodnutí, 

kterým se záměr schvaluje, a to 

ke dni vydání vyjádření orgánu 

ochrany přírody, kterým bude 

zajištění kompenzačních opatření 

potvrzeno. Na vydávání tohoto 

vyjádření se nevztahuje část 

druhá a třetí správního řádu.“. 

 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky mimořádného 

významu pro životní prostředí nebo jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu podle stanoviska. 

Bod 10 10. V § 45i se doplňují 

odstavce 12 a 13, které znějí:  

„(12) O uložených 

kompenzačních opatřeních a 

způsobu jejich zajištění informuje 

příslušný orgán ochrany přírody 

neprodleně Ministerstvo 

životního prostředí, které 

informuje Komisi. 

(13) Náležitosti 

posouzení podle odstavce 2 

stanoví Ministerstvo životního 

prostředí vyhláškou.“. 

 

31992L0043 

 

Článek 6 

odst. 4 

 

Článek 6 

4. Pokud navzdory negativnímu 

výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 

musí být určitý plán nebo projekt 

z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 

a ekonomického charakteru, přesto 

uskutečněn a není-li k dispozici žádné 

alternativní řešení, zajistí členský stát 

veškerá kompenzační opatření nezbytná pro 

zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 

NATURA 2000. O přijatých kompenzačních 

opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky mimořádného 

významu pro životní prostředí nebo jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu podle stanoviska. 

 

Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 

Název předpisu EU 

31992L0043 

 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon  

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury, ve znění 

zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., 

zákona č. 178/2014 Sb. a zákona č. 49/2016 Sb. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví 

hlavní směry pro transevropské energetické sítě a 

kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a 

mění nařízení (ES) č. 713/2009 a (ES) č. 715/2009 

Ustanovení 

(část,§, odst., 

písm. apod.) 

Obsah CELEX č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., bod, apod.) 

§ 1 odst. 1 (1) Tento zákon upravuje 

postupy při přípravě, umisťování a 

povolování staveb dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a uvádění 

těchto staveb do užívání s cílem 

urychlit jejich majetkoprávní 

přípravu, umisťování, povolování a 

povolování jejich užívání, jakož i 

vydávání podmiňujících 

podkladových správních rozhodnutí, 

a urychlení následného soudního 

přezkumu všech správních 

rozhodnutí v souvislosti s těmito 

stavbami. Tento zákon dále upravuje 

v návaznosti na přímo použitelný 

předpis Evropské unie11) výkon státní 

správy a postup při povolování 

projektů společného zájmu. 

 
11)Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. č. 347/2013 ze dne 17. 

dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické 

sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 

1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 

č. 713/2009 a (ES) č. 715/2009. 

32013R0347 Článek 7 odst. 5 

 

5.   Členské státy při řádném 

zohlednění pokynů uvedených v 

odstavci 4 vyhodnotí, která opatření 

je možné uplatnit s cílem 

racionalizovat postupy posuzování 

vlivů na životní prostředí a zajistit 

jejich soudržné uplatňování, a 

informují Komisi o výsledku tohoto 

procesu. 

 

Článek 7 odst. 7 

 

7.   Do 24 měsíců od data vydání 

pokynů uvedených v odstavci 4 

provedou členské státy legislativní 

opatření, které určily podle odstavce 

5. Těmito opatřeními nejsou dotčeny 

povinnosti vyplývající z práva Unie. 

§ 1 odst. 4 (4) Energetickou 

infrastrukturou se pro účely tohoto 

zákona rozumějí stavby a zařízení 

elektrizační soustavy, plynárenské 

soustavy, soustavy zásobování 

tepelnou energií a stavby a zařízení 

ropovodů a produktovodů podle 

jiného zákona zřizované a 

provozované ve veřejném zájmu5), 

pokud nejsou v rozporu s platnou 

politikou územního rozvoje a 

s územně plánovací dokumentací. 

Vybranými stavbami energetické 

infrastruktury se rozumí 

a) stavby a zařízení přenosové 

soustavy, 

b) výrobny elektřiny o 

celkovém instalovaném výkonu 100 

MW a více, 

c) stavby a zařízení přepravní 

soustavy, 

d) zásobníky plynu, 

32013R0347 Příloha č. VII 

(Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 1391/2013  

ze dne 14. října 2013,  

kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, 

kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě, pokud 

jde o unijní seznam projektů 

společného zájmu) 
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e) stavby a zařízení ropovodů 

a produktovodů,  

f) stavby a zařízení distribuční 

soustavy o napětí 110 kV včetně 

transformovny 110 kV a 

g) stavby a zařízení 

vysokotlakých plynovodů distribuční 

soustavy. 

 

 5) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových 

zásobách ropy, o řešení stavů ropné 

nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o 

nouzových zásobách ropy) 

§ 2 odst. 2 (2) Po dobu vyvlastňovacího 

řízení se běh lhůty platnosti 

rozhodnutí o povolení stavby staví.  

 

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. b) 

 

b) Zákonný povolovací postup, 

který zahrnuje dobu uplynulou 

mezi datem přijetí podané 

dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, 

nepřekročí jeden rok a šest 

měsíců.  
 

§ 2b odst. 1 (1) Vybrané stavby energetické 

infrastruktury stavební úřad může 

umístit a povolit v koordinovaném 

řízení nebo v koordinovaném řízení 

s posuzováním vlivů na životní 

prostředí, ve kterém postupuje podle 

stavebního zákona, pokud tento 

zákon nestanoví jinak.  

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. b) 

 

b) Zákonný povolovací postup, 

který zahrnuje dobu uplynulou 

mezi datem přijetí podané 

dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, 

nepřekročí jeden rok a šest 

měsíců.  
 

§ 2c odst. 2 (2) Stavebník k žádosti o 

koordinované povolení předkládá 

závazná stanoviska dotčených 

orgánů podle zvláštních právních 

předpisů jen tehdy, jestliže byla 

opatřena před podáním žádosti. 

  

 

32013R0347 Článek 7 odst. 7 

 

7.   Do 24 měsíců od data vydání 

pokynů uvedených v odstavci 4 

provedou členské státy legislativní 

opatření, které určily podle odstavce 

5. Těmito opatřeními nejsou dotčeny 

povinnosti vyplývající z práva Unie. 

 

Článek 10 odst. 1 písm. b)  

 

 
b) Zákonný povolovací postup, 

který zahrnuje dobu uplynulou 

mezi datem přijetí podané 

dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, 

nepřekročí jeden rok a šest 

měsíců.  
 

§ 5a odst. 1 

písm. a) až h) 

(1) Předkladatel projektu 

společného zájmu12) energetické 

infrastruktury (dále jen „projekt“) 

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. a) 3.odstavec 

 

Pro účely stanovení začátku 
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předloží Ministerstvu průmyslu a 

obchodu (dále jen „ministerstvo“) 

písemné oznámení o projektu 

k posouzení zralosti projektu pro 

další projednávání a povolování. 

Oznámení kromě obecných 

náležitostí obsahuje zejména 

a) identifikaci stavebního záměru 

jako projektu společného zájmu 

zařazeného do unijního seznamu 

podle prováděcího nařízení 

Evropské komise13),  

b) údaje o podmínkách stanovených 

pro stavební záměr politikou 

územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací, nebo 

vyjádření příslušného orgánu 

územního plánování, není-li 

stavební záměr těmito 

dokumentacemi řešen, 

c) údaje o požadovaných změnách 

oproti řešení přijatému v územně 

plánovací dokumentaci včetně 

podrobného zdůvodnění 

nezbytnosti takovéto změny, 

d) vymezení jednotlivých staveb 

souboru staveb, které tvoří 

projekt společného zájmu, které 

budou předmětem jednoho 

komplexního rozhodnutí14), 

e) grafické podklady, 

f) situace, zakreslení staveb do 

mapových podkladů v měřítku 

1:5 000 nebo 1:10 000, 

g)  návrh harmonogramu dalšího 

projednávání a povolování 

projektu společného zájmu, 

h) návrh rozsahu materiálů a 

informací, které mají být 

obsahem dokumentace žádosti o 

komplexní rozhodnutí. 

 

12) Čl. 2 odst. 4 a 6 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.  347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 

kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě a 

kterým se zrušuje rozhodnutí č. 

1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 

č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 

č. 715/2009. 
13) Nařízení Evropské komise 

v přenesené pravomoci (EU) č. 

1391/2013 ze dne 14. října 2013, 

kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, 

kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské sítě, pokud jde o unijní 

seznam projektů společného zájmu. 
14) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 

povolovacího postupu zašle 

předkladatel (předkladatelé) projektu 

příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) 

písemné oznámení o projektu, které 

obsahuje dostatečně podrobný popis 

projektu. Nejpozději do tří měsíců od 

přijetí tohoto oznámení je příslušný 

orgán, i jménem jiných dotčených 

orgánů, povinen toto oznámení 

písemně uznat, nebo domnívá-li se, že 

projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně 

zralý, zamítnout. V případě zamítnutí 

příslušný orgán své rozhodnutí 

odůvodní i jménem dalších dotčených 

orgánů. Datum podpisu potvrzení o 

přijetí tohoto oznámení příslušným 

orgánem slouží jako zahájení procesu 

udělování povolení. Pokud se jedná o 

dva nebo více členských států, slouží 

jako datum zahájení povolovacího 

postupu datum posledního potvrzení o 

přijetí tohoto oznámení vydaného 

dotčeným příslušným orgánem. 
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parlamentu a Rady (EU) č.  347/2013 

ze dne 17. dubna 2013, kterým se 

stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě a 

kterým se zrušuje rozhodnutí č. 

1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 

č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 

č. 715/2009. 

§ 5a odst. 2 (2) Podléhá-li projekt společného 

zájmu jako záměr posuzování vlivů 

na životní prostředí, předkladatel k 

oznámení připojí závěr zjišťovacího 

řízení podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, pokud byl 

vydán, nebo doklad o tom, že bylo 

podáno oznámení záměru 

příslušnému orgánu podle zákona o 

posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. a) 1. a 

2.odstavec 

 

Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím 

předložené dokumentace žádosti 

příslušným orgánem, proběhne v 

orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) projektu vypraco- vat. 

 

 .   

§ 5b odst. 1 (1) K projednání oznámení nařídí 

ministerstvo do 30 dnů ode dne jeho 

podání společné jednání s dotčenými 

orgány k posouzení zralosti projektu 

a ke stanovení rozsahu materiálu a 

informací, které mají být obsahem 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. 

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. a) 3.odstavec 

 

Pro účely stanovení začátku 

povolovacího postupu zašle 

předkladatel (předkladatelé) projektu 

příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) 

písemné oznámení o projektu, které 

obsahuje dostatečně podrobný popis 

projektu. Nejpozději do tří měsíců od 

přijetí tohoto oznámení je příslušný 

orgán, i jménem jiných dotčených 

orgánů, povinen toto oznámení 

písemně uznat, nebo domnívá-li se, že 

projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně 

zralý, zamítnout.  

§ 5b odst. 2  (2) Dotčené orgány sdělí svá 

stanoviska k oznámení projektu a 

požadavky na rozsah materiálů a 

úroveň podrobností informací 

v dokumentaci žádosti o komplexní 

rozhodnutí nejpozději do 15 dnů ode 

dne konání společného jednání. 

V případě, že jejich stanovisko nebo 

požadavky nebudou uplatněny ani 

v prodloužené lhůtě 15 dnů, má se za 

to, že s oznámením projektu souhlasí 

a ministerstvo si učiní úsudek o 

ochraně dotčeného veřejného zájmu 

podle zvláštního právního předpisu 

samo, přičemž přihlédne 

k požadavkům uvedeným 

v příslušných zvláštních právních 

předpisech. 

 

32013R0347 Článek 10 odst. 4 písm. a) a b) 

 

4.   Postup před podáním žádosti je 

složen z těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 

písm. a) je příslušný orgán 

povinen v úzké spolupráci s 

ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu 

předkladatele projektu určit 

rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v 

rámci dokumentace žádosti o 

komplexní rozhodnutí. Jako 

podklad pro toto určení slouží 

kontrolní seznam uvedený v 

příloze VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 
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spolupráci s předkladatelem 

projektu a s ostatními dotčenými 

orgány a s ohledem na výsledky 

činností provedených podle 

písmene a) podrobný 

harmonogram procesu udělování 

povolení v souladu s pokyny 

uvedenými v příloze VI bodě 2. 
 

§ 5b odst. 3 (3) Uzná-li ministerstvo na základě 

posouzení oznámení projektu a 

výsledků jeho projednání 

s dotčenými orgány, že projekt je 

zralý pro další projednávání a 

povolování, sdělí to nejpozději do 3 

měsíců ode dne podání oznámení 

předkladateli společně s určením 

rozsahu materiálů a úrovně 

podrobností informací, které má 

předložit v rámci dokumentace 

žádosti o komplexní rozhodnutí a se 

stanovením podrobného 

harmonogramu udělování povolení. 

V opačném případě sdělí 

předkladateli projektu, že oznámený 

projekt nelze přijmout a povolovací 

postup nelze zahájit. O sdělení k 

oznámení projektu vyrozumí 

ministerstvo dotčené orgány 

jednotlivě. 

 

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. a) 3.odstavec 

 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí 

tohoto oznámení je příslušný orgán, i 

jménem jiných dotčených orgánů, 

povinen toto oznámení písemně 

uznat, nebo domnívá-li se, že projekt 

není pro zahájení povolovacího 

postupu dostatečně zralý, zamítnout.  

 

Článek 10 odst. 4 písm. a) a b) 

 

4.   Postup před podáním žádosti je 

složen z těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 

písm. a) je příslušný orgán 

povinen v úzké spolupráci s 

ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu 

předkladatele projektu určit 

rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v 

rámci dokumentace žádosti o 

komplexní rozhodnutí. Jako 

podklad pro toto určení slouží 

kontrolní seznam uvedený v 

příloze VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem 

projektu a s ostatními dotčenými 

orgány a s ohledem na výsledky 

činností provedených podle 

písmene a) podrobný 

harmonogram procesu udělování 

povolení v souladu s pokyny 

uvedenými v příloze VI bodě 2. 
 

§ 5b odst. 4 (4) Rozsah požadavků na 

dokumentaci podle odstavce 3 

ministerstvo stanoví v součinnosti 

s Ministerstvem životního prostředí 

v návaznosti na závěry zjišťovacího 

řízení, podléhá-li záměr posuzování 

vlivů na životní prostředí, a na 

základě dalších požadavků 

dotčených orgánů.  

 

32013R0347 Článek 10 odst. 4 písm. a)  

 

4.   Postup před podáním žádosti je 

složen z těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 

písm. a) je příslušný orgán 

povinen v úzké spolupráci s 

ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu 

předkladatele projektu určit 

rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v 

rámci dokumentace žádosti o 
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komplexní rozhodnutí. Jako 

podklad pro toto určení slouží 

kontrolní seznam uvedený v 

příloze VI bodě 1 písm. e); 
 

§ 5b odst. 5 (5) Ministerstvo postupuje při 

projednání oznámení projektu, který 

přesahuje hranice státu, a při 

kontrole návrhu dokumentace žádosti 

a při jejím případném doplňování 

podle příslušných ustanovení přímo 

použitelného předpisu Evropské 

unie11). 

 
11)Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. č. 347/2013 ze dne 17. 

dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické 

sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 

1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 

č. 713/2009 a (ES) č. 715/2009. 

32013R0347 Článek 10 odst. 4 písm. b) 2.odstavec 

 

U projektů, které překročí hranice 

mezi dvěma nebo více členskými 

státy,m příslušné orgány dotčených 

členských států vypracují společný 

rozpis, v němž schválí sladění svých 

harmonogramů. 

 

Článek 10 odst. 4 písm. c) a odst. 5 

 

c) po obdržení návrhu dokumentace 

žádosti je příslušný orgán 

povinen, i jménem dalších 

dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele 

projektu doplnění chybějících 

informací, které se mohou týkat 

pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán 

písemně potvrdí přezkum žádosti 

do tří měsíců od předložení 

chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze 

tehdy, pokud je to odůvodněno 

novými okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí 

úplnost a adekvátní kvalitu 

dokumentace žádosti a v rámci 

postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. 

Předkladatel projektu plně 

spolupracuje s příslušným orgánem 

na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 

písm. b). 

 
 

§ 5c  Předkladatel projektu společného 

zájmu energetické infrastruktury 

může v případech, vyžaduje-li 

projekt společného zájmu 

vymezení nové plochy nebo 

koridoru v zásadách územního 

rozvoje nebo v územním plánu 

nebo úpravu existujících ploch a 

koridorů, včetně změny jejich 

vymezení z územních rezerv do 

návrhových ploch nebo koridorů, 

připojit k návrhu na pořízení 

aktualizace zásad územního 

rozvoje nebo k návrhu na pořízení 

změny územního plánu přímo 

příslušný návrh aktualizace zásad 

32013R0347 Článek 10 odst. 3 

 

3.   V členských státech, v nichž 

určení trasy nebo umístění, provedené 

výhradně pro zvláštní účel 

plánovaného projektu, včetně 

plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být 

zahrnuto do procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí, musí být 

odpovídající rozhodnutí přijato v 

samostatné lhůtě šesti měsíců, 

počínaje datem předložení konečné a 

kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 
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územního rozvoje nebo návrh 

změny územního plánu a 

posouzení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, pokud je 

vyžadováno. 

 

 

§ 5d Stavby projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury se 

umisťují a povolují vždy 

v koordinovaném řízení nebo 

v koordinovaném řízení 

s posouzením vlivů na životní 

prostředí podle stavebního zákona. 

32013R0347 Článek 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 

 

1.   Proces udělování povolení se 

skládá ze dvou postupů: 

 

b) Zákonný povolovací postup, 

který zahrnuje dobu uplynulou 

mezi datem přijetí podané 

dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, 

nepřekročí jeden rok a šest 

měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, 

mohou stanovit kratší časový 

limit. 

2.   Doba trvání obou postupů 

uvedených v odst. 1 dohromady 

nepřekročí dobu tří let a šesti měsíců. 

Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto 

dvou postupů povolovacího postupu 

nebude dokončena před časovými 

lhůtami stanovenými v odstavci 1, 

může rozhodnout, před jejich 

uplynutím a v každém jednotlivém 

případě, prodloužit jednu nebo obě 

lhůty o maximálně devět měsíců pro 

oba postupy dohromady. 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 

Název předpisu EU 

32013R0347 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 

kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se 

zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009 a (ES) č. 

715/2009 
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