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III 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

K přípravě návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., bylo přistoupeno v souvislosti se 

zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(dále také jen „novela stavebního zákona“), který přináší, kromě jiných změn, změny v oblasti 

územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací.  

Prvním cílem navrhované právní úpravy je významná úprava části druhé vyhlášky 

týkající se územně analytických podkladů. Cílem této úpravy je v první řadě přehlednější 

uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů jako povinně pořizovaného 

územně plánovacího podkladu ve dvojí podrobnosti, na úrovni obcí s rozšířenou působností 

a na úrovni krajů. Na základě dosavadních zkušeností z postupu při pořizování územně 

analytických podkladů a jejich pravidelných úplných aktualizací se rovněž navrhuje vypustit 

povinnost vypracovávání tzv. SWOT analýzy (blíže v odůvodnění ve zvláštní části k § 4), 

která se ukazuje jako méně vhodný nástroj pro potřeby územně plánovacích činností. Návrh 

počítá s nahrazením dosavadní SWOT analýzy vyhodnocením pozitivních a negativních 

stránek území podle dosud užívaného tematického členění. 

Druhým cílem navrhované právní úpravy jsou dílčí úpravy v části třetí vyhlášky 

týkající se územně plánovací dokumentace. Ty jsou vyvolány jednak novelou stavebního 

zákona a dále také požadavky aplikační praxe. Z novely stavebního zákona vyplývá 

především zavedení povinnosti zajistit vyhotovení úplného znění územně plánovací 

dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny a dále též možnost zpracovat 

územní plán s prvky regulačního plánu. Z aplikační praxe dále vyvstal požadavek, aby 

vyhláška stanovovala nejen obsah, ale též strukturu závazných částí územně plánovací 

dokumentace. 

Třetím cílem navrhované právní úpravy je úprava příloh vyhlášky. Ty jsou 

upravovány jednak ve vazbě na změny vyvolané novelou stavebního zákona a změny dalších 

právních předpisů, jednak s ohledem na potřeby aplikační praxe. Navrhovaná úprava 

odstraňuje zejména tyto nedostatky, přičemž je kladen důraz na zachování dosavadní základní 

struktury obsahových náležitostí zejména územně plánovacích dokumentací. 

V přílohách je podrobně stanoven zejména obsah a struktura územně plánovacích 

dokumentací a jejich registračních listů.  
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Návrh novely vyhlášky obsahuje změny ve všech přílohách, s výjimkou přílohy č. 6, 

přičemž u některých z nich je též upraven jejich název: 

 Příloha č. 1, část A: Územně analytické podklady obcí – obsah datové báze; 

 Příloha č. 1, část B: Územně analytické podklady krajů – obsah datové báze; 

 Příloha č. 2: Pasport údaje o území; 

 Příloha č. 3: Doklad o projednání územně analytických podkladů; 

 Příloha č. 4: Obsah a struktura zásad územního rozvoje; 

 Příloha č. 5: Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad 

územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území; 

 Příloha č. 7: Obsah a struktura územního plánu; 

 Příloha č. 8: Podnět k pořízení regulačního plánu; 

 Příloha č. 9: Obsah zadání regulačního plánu; 

 Příloha č. 10: Žádost o vydání regulačního plánu; 

 Příloha č. 11: Obsah a struktura regulačního plánu; 

 Příloha č. 12: Obsah dohody o parcelaci; 

 Příloha č. 13: Obsah plánovací smlouvy; 

 Příloha č. 14: Registrační list územní studie; 

 Příloha č. 15: Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace; 

 Příloha č. 16: Registrační list územního plánu nebo jeho změny; 

 Příloha č. 17: Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo 

jeho změny; 

 Příloha č. 18: Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo 

jeho změny. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška č. 500/2006 Sb. je jednou z prováděcích vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Byla 

vydána v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 193 stavebního 

zákona.  

Návrh novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky 

č. 458/2012 Sb., je plně v souladu se stavebním zákonem (po jeho novele provedené zákonem 

č. 225/2017 Sb.). 

c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byla dosud jednou 

novelizována, a to vyhláškou č. 458/2012 Sb. S ohledem na novelu stavebního zákona 

i požadavky praxe bylo přistoupeno k další novelizaci stávající právní úpravy, která by se 

jinak dostala do nesouladu s platným zněním stavebního zákona a neodpovídala by ani 

potřebám praxe. 

d) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

Na oblast, pro kterou je navrhovaná právní úprava zpracována, se předpisy Evropské 

unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské 
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unie nevztahují. Návrh tedy není v rozporu s právem Evropské unie, judikaturou soudního 

dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Návrh novely předmětné vyhlášky nepředpokládá negativní hospodářský a finanční 

dopad na podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní 

rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh též nemá negativní sociální dopady (včetně 

dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel) a negativní dopady na životní 

prostředí se nepředpokládají. 

Naopak jednoznačně pozitivní dopady lze očekávat v rámci pořizovatelské praxe 

zejména u pořizování aktualizací územně analytických podkladů. Jedná se především 

o zásadní úpravy obsahu a struktury územně analytických podkladů, které jsou prováděny 

nejen ve vazbě na novelu stavebního zákona, ale také ve vztahu ke zkušenostem z dosavadní 

pořizovatelské praxe. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ve 

smyslu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a nikterak se nedotýká 

otázek rovnosti mužů a žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a osobních 

údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR. Obecně je však nutné 

konstatovat, že tam, kde je nezbytné správní uvážení, není možné korupční riziko zcela 

vyloučit a územní plánování se bez správního uvážení neobejde. Minimalizace rizik byla 

sledována už při návrhu původní vyhlášky v roce 2006 a její novelizaci v roce 2012. Většina 

nově navrhovaných úprav je z hlediska možného korupčního rizika neutrální, nemění jej. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k obraně státu, nemá na ni tedy žádné 

dopady.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodům 1 až 3 – § 2 

Úprava spočívá v definici dvou nových pojmů: urbanistická kompozice a brownfield a stanoví 

obsah úplného znění územně plánovací dokumentace a podrobnější úpravu pojmu strojově 

čitelný formát ve vazbě na územně plánovací činnost. 

V § 2 odst. 1 písm. a) se rozšiřuje výčet prvků, které může obsahovat výkres veřejně 

prospěšných staveb, i o koridory [§ 2 odst. 1 písm. i) stavebního zákona]. 

Do § 2 odst. 1 se doplňuje definice urbanistické kompozice. Urbanistická kompozice je 

rovněž doplněna do přílohy č. 7 Obsah a struktura územního plánu do odstavce 1 písmena c). 

Tím je postaveno na jisto, že součástí urbanistické koncepce je i urbanistická kompozice. Jako 

součást urbanistické koncepce se v přiměřené míře zobrazí urbanistická kompozice 

i v grafické části územního plánu v hlavním výkresu (v případě potřeby v samostatném 

výkresu) a je třeba ji rovněž odůvodnit v textové části odůvodnění územního plánu. 

Urbanistická kompozice byla obvykle v územních plánech řešena i doposud, její jmenovité 

uvedení však posiluje její význam a odstraňuje pochybnosti, v které části územního plánu má 

být zařazena. 

Řešení urbanistické kompozice v územním plánu je významné zejména z hlediska tvorby 

prostředí, které má být pro uživatele přehledné, srozumitelné, přívětivé a dobře provázané, 

včetně vazeb na okolní krajinu a její významné prvky.  

Urbanistická kompozice řeší v podrobnosti přiměřené dané územně plánovací dokumentaci 

prostorovou skladbu vybraných prostorů a prostranství, částí zástavby (v případě řešení 

v podrobnosti regulačního plánu i staveb) a krajinných prvků, kterými se rozumí významné 

krajinné prvky [viz § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů] a jim charakterem obdobné části krajiny, včetně stromů, skupin 

stromů a stromořadí.  

Cílem urbanistické kompozice je vytváření a ochrana vzájemných harmonických 

kompozičních vztahů v území, a to vždy s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Součástí 

definice ve vyhlášce je i příkladmý výčet vztahů, které má s ohledem na lokální podmínky 

urbanistická kompozice vytvářet a chránit. V závislosti na podrobnosti řešení pracuje 

například se strukturou zástavby, s pohledovými horizonty, panoramaty, urbanistickými 

a pohledovými osami, průhledy, dominantami, přiměřeným měřítkem a proporcemi, případně 

i s gradací, kontrastem, rytmem, symetrií a asymetrií, podobností apod. 

Urbanistickou kompozicí se podrobně zabývá publikace „Principy a zásady urbanistické 

kompozice v příkladech“ z roku 2016, která je volně ke stažení na stránkách Ministerstva pro 

místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje (https://www.mmr.cz/getmedia/82ed4e8c-759a-

4490-a59f-23d47a3791a4/2016_III_31_Principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice-v-

prikladech.pdf). 
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Pojem brownfield se zavádí z důvodu vložení nového sledovaného jevu č. 4a „Plochy nebo 

místa brownfieldů“ do přílohy č. 1, který bude sledován v rámci územně analytických 

podkladů obcí. Důvodem zavedení sledování tohoto jevu je potřeba podporovat regenerace 

starých nevyužívaných ploch nebo změny jejich využití. Termín „brownfields“, resp. 

„brownfield sites“, je převzat z anglického jazyka, přičemž lze konstatovat, že doslovný český 

překlad „hnědé pole“ se v českém jazyce nepoužívá, protože není výstižný a jiná česká 

obdoba daného termínu neexistuje. Většina odborníků z praxe proto používá přímo anglický 

tvar, který je v odborných kruzích již zažitý a má v češtině několik možných definic. Tyto 

definice se v detailech liší, mají však společné to, že ve všech případech se jedná o plochy 

nebo pozemky, často se stavbami, které byly dotčeny lidskou činností a následně opuštěny 

a v současné době již neplní původní funkci a chátrají, přičemž představují značný problém 

pro dané místo (obec). 

Brownfieldy představují podstatný problém a překážku pro další rozvoj obcí, měst i regionů 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Jeho charakteristikou mohou být neprůhledná majetková 

uspořádání, zdevastované budovy, přítomnost ekologických zátěží, které představují cizorodé, 

velmi často toxické látky, kterými je kontaminována půda, podzemní a povrchové vody 

i objekty. Na pozemcích i v budovách se zpravidla nacházejí nahromaděné nebo přechodně 

uskladněné odpady, včetně nebezpečných. Prostředí okolo brownfieldů bývá často vylidněné 

a nebezpečné, jelikož tyto plochy přitahují nežádoucí sociální vrstvy obyvatel. Plochy 

brownfieldů lze dělit zejména podle původu na zemědělské, průmyslové, objekty občanské 

vybavenosti, nevyužívané objekty ozbrojených složek, objekty pro bydlení a ostatní 

brownfieldy. 

Lokality brownfieldů s sebou přinášejí značné množství problémů, které je nutné sledovat, 

vyhodnocovat a navrhnout vhodné řešení, jako je např. další využití opuštěných území, 

zabránění ekonomickému a sociálnímu úpadku dané lokality, snížení kvality života místního 

obyvatelstva, apod. Nevyužívané zdevastované objekty a zpustlé plochy snižují atraktivitu 

a hodnotu pozemků i nemovitostí dané lokality pro případné investory i stálé obyvatele v 

jejím okolí. Vznikají zde sociální, ekonomické i environmentální problémy, které jsou v 

kontrastu se situací ve stabilizovaných nebo nových rozvojových zónách a jsou tudíž pro 

investory nežádoucí. Dalším problémem jsou nevyjasněné majetkoprávní vztahy k daným 

objektům, které orgánům veřejné správy neumožňují včas reagovat na vzniklou situaci. 

Právě z těchto důvodů je nezbytné tyto plochy a objekty sledovat také v rámci procesů 

územního plánování, průběžně vyhodnocovat a navrhovat jejich nejvhodnější způsob 

revitalizace. Lze konstatovat, že zejména plošně rozsáhlé brownfieldy budou identifikovány 

jako problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, kde budou následně vymezeny 

např. jako plochy přestavby. 

Úplné znění územně plánovací dokumentace je novelou stavebního zákona nově zavedený 

pojem. Úplné znění zahrnuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve 

znění platném po aktualizaci zásad územního rozvoje nebo změně územního nebo regulačního 

plánu. Z odůvodnění územně plánovací dokumentace je součástí úplného znění koordinační 

výkres, který plní zejména funkci prokázání vztahu navrženého řešení k limitům využití 

území, je ale také velmi vhodným podkladem pro rozhodování v území, protože obsahuje 

ucelené informace důležité pro toto rozhodování. 

Strojově čitelný formát je pojem, který je definovaný v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v jeho § 3 odst. 7 jako formát datového 

souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, 
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rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů 

a jejich vnitřní struktury. Tento pojem je nově převzat do stavebního zákona, jmenovitě do 

§ 20a a 165. Nově je stavebním zákonem vyžadována povinnost vyhotovovat a pořizovateli 

předávat územně plánovací dokumentaci, její aktualizace nebo změny též v elektronické verzi 

ve strojově čitelném formátu. Důvodem je, že územně plánovací dokumentace obsahují 

prostorové informace, které předurčují budoucí využití území. Tyto informace je nezbytné 

dále zpracovávat a sdílet, proto je nezbytné, aby je veřejná správa měla též ve formátu, který 

bude umožňovat jejich jednoduché zpracování. Z toho důvodu je nutné, aby strojově čitelný 

formát obsahoval i zdrojové datové soubory ve vektorové formě. 

K bodu 4 

Jedná se o doplnění odkazu na provedení § 29 odst. 3, které je součástí zmocnění podle 

platného znění stavebního zákona. 

K bodům 5 až 11 – § 4 

Úprava § 4 spočívá v zásadnější změně celkového pojetí obsahu a struktury územně 

analytických podkladů. Důvody pro tuto úpravu vycházejí jednak ze zkušeností z aplikační 

praxe, jednak z novely stavebního zákona, která prodlužuje termín pro úplné aktualizace ze 

2 na 4 roky. Z tohoto důvodu bude třeba klást velký důraz na průběžné aktualizace. Pro tento 

účel je pak nezbytné, aby byl mnohem jednoznačněji stanoven obsah a struktura územně 

analytických podkladů (dále také jen „ÚAP“) obcí i krajů. 

Z aplikační praxe vyplynul požadavek na odstranění využití klasické SWOT analýzy v oblasti 

územního plánování. Dosavadní zkušenosti ukazují, že tato metoda se pro potřeby územního 

plánování jeví jako nevhodná, protože se jedná primárně o nástroj ekonomické analýzy 

a plánování. SWOT analýza podle definice spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu 

předmětu hodnocení (vnitřní prostředí) a současné situace okolí předmětu hodnocení (vnější 

prostředí). Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky, které jsou 

vymezeny vnitřními faktory efektivnosti předmětu hodnocení ve všech významných 

oblastech. Vnější prostředí jsou oblasti, které hodnocený předmět sám nemůže ovlivnit. 

Konkrétní území je však poměrně obtížné vyhodnocovat podle těchto kritérií, neboť se v něm 

střetávají nejrůznější protichůdné zájmy a požadavky, přičemž ani tzv. vnitřní prostředí 

nemusí být hodnocený celek s to ovlivnit. 

Z těchto důvodů se jako vhodné jeví zjednodušit způsob zpracování vyhodnocení udržitelného 

rozvoje. Navrženým zjednodušením, spočívajícím ve vyhodnocování pozitivních 

a negativních stránek území, by bylo možné plynule navázat na předchozí aktualizace ÚAP.  

Zásadní úpravu doznalo i dosavadní členění rozboru udržitelného rozvoje území na celkem 

10 tematických okruhů. Úprava byla vyvolána zejména potřebami aplikační praxe. Dosavadní 

členění bylo shledáno jako značně nevyvážené z pohledu tří pilířů udržitelného rozvoje, kdy 

tento výčet obsahoval 5 témat z environmentálního pilíře, 2 témata pro hospodářský pilíř 

a 3 témata pro sociální pilíř. Nově navržené členění obsahuje témat 12, přičemž tato témata 

jsou více zobecněna a jsou doplněna o významná témata, která byla dosud opomíjena, jsou 

však významná z pohledu územně plánovacích činností (např. bezpečnost a ochrana obyvatel, 

prostorové a funkční uspořádání území, struktura osídlení nebo širší územní vztahy). Toto 

nové členění by mělo lépe odpovídat potřebám praxe územního plánování, aniž by došlo 

k vypuštění některého z dosud jmenovaných témat (dochází pouze ke generalizaci – 
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zobecnění). Nově se zavádí toto členění také pro podklady pro rozbor udržitelného rozvoje 

území, protože vlastní rozbor udržitelného rozvoje území na podklady přímo navazuje.  

Požadavek na vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek se nově nahrazuje 

vyhodnocením územních podmínek a potenciálů dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 

území. Určení problémů k řešení se rozšiřuje i na určení problémů, které jsou řešitelné 

v územních studiích. 

Zavádí se legislativní zkratka „datová báze územně analytických podkladů“, která obsahuje 

údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další dostupné informace a případně 

data vzniklá analýzou shromážděných informací. Konstatování, že ÚAP obsahují i datovou 

bázi, je pouze potvrzením stávajícího stavu, protože datová složka je nedílnou součástí ÚAP 

již od jejich zavedení stavebním zákonem z roku 2006. Významné je, že vyhláška nově 

stanovuje, že datová báze je průběžně aktualizována, což odpovídá požadavku § 28 odst. 1 

stavebního zákona. Obsah datové báze ÚAP je i nadále stanoven v příloze č. 1 vyhlášky. 

Příloha č. 1 je ponechána rozdělená na část A a část B, tyto části však již nejsou specificky 

určeny pouze pro územně analytické podklady obcí, resp. územně analytické podklady kraje, 

ale je stanoveno, že ÚAP obcí se zpracovávají minimálně v rozsahu přílohy č. 1 části A a 

ÚAP kraje v minimálním rozsahu přílohy č. 1 části B, a to vždy v rozsahu a podrobnosti 

potřebných pro zpracování příslušné územně plánovací dokumentace (tedy územních plánů a 

regulačních plánů na úrovni obcí, resp. zásad územního rozvoje na úrovni kraje). Důvodem 

pro tuto úpravu je skutečnost, že dosavadní striktní členění přímo neumožňovalo krajům 

získávat data z přílohy č. 1 část A, ačkoliv tato data prokazatelně pro svou územně plánovací 

činnost nezbytně potřebují. Dosavadní praxe také ukazuje, že krajský úřad v zájmu dobré 

správy intenzivně spolupracuje s úřady územního plánování ve svém správním obvodu. Tato 

spolupráce se týká jak pořizování aktualizací územně analytických podkladů, tak i správy dat, 

resp. datové báze, zejména vedením společného jednotného geoportálu, kde jsou tato data 

prezentována a zobrazována (např. vazba na § 166 stavebního zákona). 

Úprava odstavce 5 představuje zpřesnění požadavku na poskytování tzv. údajů o území, který 

je již včleněn v novele § 27 odst. 3 stavebního zákona. Jednou z nejdůležitějších informací 

ohledně dat ÚAP je přesnost poskytnutého údaje o území, resp. měřítko zpracování tohoto 

údaje. Tento údaj však dnes není ve většině případů známý. Znát přesnost dat ÚAP je 

poměrně důležité zejména z důvodu širokého spektra použití těchto dat – od velké přesnosti, 

která je žádoucí při rozhodování v území, až po menší přesnost, která je žádoucí například při 

pořizování ZÚR. Znalost struktury dat poskytnutého údaje o území je nutná pro správnou 

interpretaci údaje o území, jeho zařazení a zpracování. Nově je též vyžadováno, aby údaje 

o území byly předávány ve vektorové digitální formě a v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Nově se také umožňuje, aby poskytovatel údaje o území, 

definovaný v § 27 odst. 3 stavebního zákona, mohl své předávané údaje o území včetně 

pasportu poskytnout přímo prostřednictvím krajského úřadu. Tato úprava by měla značným 

způsobem zmírnit administrativní zátěž, která dosud mohla poskytovatelům plynout 

v souvislosti s poskytováním údajů o území. Týká se to zejména poskytovatelů s celostátní 

působností (např. Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty, Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR apod.). Tito poskytovatelé dosud museli svá data poskytovat 

205 obcím s rozšířenou působností (a hlavnímu městu Praze) jednotlivě za jejich správní 

obvody. Tato praxe byla dlouhodobě zdrojem různých komplikací a jevila se jako značně 

neefektivní. Již od 3. úplné aktualizace ÚAP tak bylo umožněno těmto poskytovatelům 

poskytovat svá data prostřednictvím krajských úřadů při dodržení všech požadavků a 

povinností plynoucích jednak ze stavebního zákona a jednak z vyhlášky. Tato praxe se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAR6K63SH)



  8 

 

ukázala být poměrně efektivní, nicméně pouhé metodické ošetření se jevilo jako nedostatečné 

a proto bylo přistoupeno ke zmíněné úpravě. 

Úpravy v obsahu grafické části ÚAP jednoznačně určují, které výkresy jsou součástí podkladů 

pro rozbor udržitelného rozvoje území a které jsou součástí rozboru udržitelného rozvoje 

území. S ohledem na skutečnost, že výkresy jsou spíše doprovodnou složkou územně 

analytických podkladů (i s ohledem na rozsah řešeného území), je do odstavce 6 vložena 

povinnost jejich pořízení pouze v rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů. 

V rámci průběžných aktualizací je jejich pořízení ponecháno na správním uvážení 

pořizovatele, pokud vyhodnotí potřebnost aktualizace grafické části ÚAP též v rámci 

průběžné aktualizace (viz použití slova „zpravidla“ v odstavci 6 větě první). 

K bodům 12, 13 a 16 – § 6, 13 a 19 

Doplňuje se požadavek, aby jednotlivé územně plánovací dokumentace (tj. zásady územního 

rozvoje, územní plány a regulační plány) byly zpracovány nejen pouze podle obsahu 

uvedeného v příslušné příloze vyhlášky, ale také shodně s její strukturou, tedy v logické 

návaznosti jednotlivých kapitol tak, jak jsou ve vyhlášce uvedeny. Tento požadavek má za cíl 

zejména sjednotit textovou část jednotlivých územně plánovacích dokumentací, které jsou 

závazné pro rozhodování v území, a vést tak k větší přehlednosti pro úřady, které v území 

rozhodují nebo do něj vstupují jiným způsobem, ale také pro fyzické a právnické osoby. 

Požadavek na dodržení struktury je uplatněn pouze u závazné části územně plánovacích 

dokumentací, nikoliv k části odůvodnění, kde vyžadování dodržení struktury není účelné. 

K bodu 14, 19 a 22 – § 8, 14 a 20 

Jedná se o úpravu vyvolanou novelou stavebního zákona, spočívající v zavedení pojmu 

„úplné znění“. 

K bodu 15 – § 10 

Vypouští se požadavek vydat aktualizaci zásad územního rozvoje pouze v rozsahu měněných 

částí, jelikož tento požadavek je součástí novely stavebního zákona (§ 42 odst. 9). 

K bodům 17 a 18 – § 13 

Pro zvlášť rozsáhlá území zejména velkých měst se nově umožňuje vydat výkres základního 

členění i v měřítku 1 : 25 000. U územního plánu s prvky regulačního plánu (§ 43 odst. 3 

stavebního zákona) pro vymezenou část území obce se umožňuje vydat tuto část územního 

plánu v měřítku katastrální mapy. U výkresu širších územních vztahů se případně uvádí i 

měřítko 1 : 50 000 nebo 1 : 25 000. 

K bodu 20 – § 15 

Jedná se o úpravu vyvolanou schváleným pozměňovacím návrhem uplatněným při 

projednávání návrhu novely stavebního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, který 

z § 55 odst. 4 stavebního zákona vypouští slova „nemožnost využít již vymezené zastavitelné 

plochy a“. 

K bodu 21 – § 16 
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Vypouští se požadavek vydat změnu územního plánu pouze v rozsahu měněných částí. Tento 

požadavek je součástí novely stavebního zákona (§ 55 odst. 6 stavebního zákona). 

K bodu 23 – Přílohy č. 1 až 3 

Jak již bylo uvedeno výše, příloha č. 1 zůstává i nadále členěna na část A a část B, tyto části 

však již nadále nejsou přímo pojmenovány jako obsah ÚAP obcí, resp. ÚAP kraje (souvislost 

s úpravou § 4 vyhlášky). 

U přílohy č. 1, část A i B, se navrhuje úprava výčtu sledovaných jevů vypuštěním, úpravou 

nebo doplněním vybraných sledovaných jevů. Cílem je doplnění nových dostupných jevů, 

logické členění s ohledem na obsažená témata, vypuštění jevů, které se ukázaly být méně 

potřebné nebo jsou nedosažitelné, jednoznačná definice včetně určení minimálního obsahu 

sledovaných jevů. Neméně důležitým cílem je jasně definovaná míra podrobnosti dat ÚAP 

a také vypuštění těch sledovaných jevů, které již nejsou relevantní nebo nemají oporu 

v právních předpisech. 

S ohledem na sledování a vyhodnocování datové části ÚAP v tzv. datových modelech je 

nezbytné, aby čísla jevů, které již dále nebudou sledovány, resp. budou sledovány v odlišném 

režimu, nebyla dodatečně obsazena. Tento požadavek vychází jednoznačně z aplikační praxe. 

Proto některá čísla jevů zůstanou nadále neobsazena. Na druhou stranu jsou vkládána čísla 

s písmenným rozlišením z toho důvodu, aby členění jevů bylo i nadále po logických celcích 

(tedy tak, aby tematicky shodné jevy byly řazeny u sebe). 

U přílohy č. 2 dochází zejména k doplnění pasportu o informaci o kontaktní osobě, která 

poskytovaný údaj o území (data) zpracovala, nebo je schopná odpovídat na případné dotazy 

vztahující se k údaji o území. V pasportu je dnes uváděna pouze oprávněná osoba, která 

obvykle není schopna odpovídat na případné dotazy pořizovatelů ÚAP k poskytnutému údaji 

o území. Doplňuje se také informace o identifikátoru datové schránky jako o v současné době 

nezbytné informaci pro pořizovatele ÚAP. V oddílu II. pasportu se mění název bodu č. 4 na 

„Název a popis údaje o území“ a současně se tento bod rozděluje na část a) „Název údaje 

o území“ a část b) „Popis údaje o území“. Důvodem úpravy názvu bodu č. 4 a jeho rozdělení 

je, že název a popis údaje jsou dvě rozdílné informace. V oddílu II. pasportu, bod č. 7, část d) 

se upravuje název na „měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zpracován“. 

V pasportu je dnes uváděno měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území 

zobrazen, což je pro představu o přesnosti poskytnutého údaje o území nerelevantní – údaj 

o území lze zobrazit nad mapami velkého měřítka stejně jako nad mapami malého měřítka. 

O míře přesnosti předaného údaje o území rozhoduje to, nad jakým mapovým podkladem, 

resp. nad jakým měřítkem mapového podkladu, byl údaj o území zpracován. V oddílu II. 

pasportu, bod č. 7, část f) se ve 4. odrážce doplňuje slovní spojení „…a použitých atributů“. 

Datový model je v podstatě souhrn pravidel, která určují formát, název, strukturu, obsah dat 

aj. Pokud není předaný údaj o území v digitální podobě řádně popsaný, a to nejen popisem 

datových vrstev, ale i popisem a vysvětlením použitých atributů, může dojít ke zkreslení dat, 

jejich špatné interpretaci, chybnému používání nebo i ke ztrátě potřebných informací. 

V příloze č. 3 dochází k úpravám, které promítají do dokladu o projednání územně 

analytických podkladů nejen současnou novelu stavebního zákona, ale také požadavky 

vyplývající z předchozí novely provedené zákonem č. 350/2012 Sb. Zejména se upravuje 

II. oddíl přílohy, který nově popisuje způsob projednání ÚAP, včetně informace o výsledku 

jejich projednání. 
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K bodům 24 až 31 – Příloha č. 4 

V části I. se jedná o úpravy, které byly vyvolány novým českým překladem Evropské úmluvy 

o krajině, který byl zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 12/2017 Sb. m. s. 

(Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého 

překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.). 

V části II. (odůvodnění zásad územního rozvoje) se zejména jedná o úpravy, které souvisí 

přímo s novelou stavebního zákona, a to se zavedením zkráceného postupu pořízení 

aktualizace zásad územního rozvoje a požadavku na vyhotovení úplného znění zásad 

územního rozvoje po jejich aktualizaci. 

K bodu 32 – Příloha č. 5 

Jedná se o úpravu v nadpisu přílohy tak, aby odpovídal požadavku na dodržení nejen obsahu 

vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný 

rozvoj území, ale též na dodržení struktury tohoto vyhodnocení tak, jak je uvedena v této 

příloze. 

K bodům 33 až 47 – Příloha č. 7 

Upravuje se nadpis přílohy tak, aby odpovídal požadavku na dodržení nejen obsahu územního 

plánu, ale též na dodržení struktury obsahu tak, jak je uvedena v této příloze. 

V části I. dochází k upřesnění bodů c) a d). Územní plán je základní koncepční dokument 

obce k usměrňování jejího rozvoje. Stavební zákon požaduje, aby územní plán mj. stanovil 

urbanistickou koncepci [písmeno c)]. Součástí urbanistické koncepce by mělo být i stanovení 

urbanistické kompozice. Jejím cílem je estetické utváření a kompoziční uspořádání prostorů, 

ploch, přírodních a stavebních prvků do komponovaných souborů a celků s kvalitním 

a charakterově pestrým prostředím. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na vizuální 

vnímání prostředí člověkem a na jeho chování, na celkový obraz krajiny, sídel a jejich částí. 

V souvislosti se zavedením tohoto požadavku je pojem „urbanistická kompozice“ nově 

definován v § 1 této vyhlášky. 

Součástí koncepce veřejné infrastruktury, která zahrnuje mj. veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, musí jednoznačně být také vymezení ploch a koridorů včetně stanovení 

jednoznačných podmínek pro jejich využití. 

Úpravy v obsahu grafické části územního plánu reagují zejména na novelu stavebního zákona. 

Do § 43 odst. 1 stavebního zákona byl pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně 

přidán požadavek, aby územní plán vymezoval kromě zastavitelných ploch a ploch přestavby 

také plochy změn v krajině. Obdobně jako zastavitelné plochy a plochy přestavby je žádoucí, 

aby tyto plochy změn v krajině byly zobrazeny jak ve výkrese základního členění, tak 

v hlavním výkrese. 

Úpravy v odstavci 1 a vložení nového odstavce 3 souvisí s novým požadavkem na dodržení 

nejen obsahu textové části územního plánu, ale také jeho struktury. Z odstavce 1 jsou 

vypuštěna písmena j) a k). Požadavek na ukončení textové části územního plánu údajem o 

počtu listů textové části a počtu výkresů k němu připojené grafické části je nově začleněn jako 

text bez označení písmene do odstavce 1. Územní plán bude vždy ukončen údajem o počtu 

listů textové části a počtu výkresů k němu připojené grafické části, takže tento požadavek 
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musí být součástí odstavce 1. Požadavek na vymezení řešeného území se může uplatnit pouze 

v případě hlavního města Prahy (§ 43 odst. 4 stavebního zákona), a proto je nově začleněn do 

odstavce 3, přičemž i v tomto případě bude textová část ukončena údajem o počtu listů 

územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 

V části II. (odůvodnění územního plánu) se jedná zejména o úpravy, které souvisí přímo 

s novelou stavebního zákona, a to se zavedením zkráceného postupu pořízení změn územních 

plánů a požadavku na vyhotovení úplného znění územních plánů po jejich změně. 

K bodu 48 – Příloha č. 8 

Úprava spočívající v doplnění nadpisu přílohy č. 8. 

K bodu 49 – Příloha č. 9 

V návaznosti na novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., 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, již není možné pořizovat regulační plány z podnětu 

nahrazující územní rozhodnutí u těch záměrů, které podléhají posouzení vlivů na životní 

prostředí. Tím se tento bod stal nerelevantním. 

K bodům 50 až 52 – Příloha č. 10 

Úprava spočívající v doplnění nadpisu přílohy č. 10. Úpravy v části B jsou učiněny 

v návaznosti na novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., 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, podle které již není možné pořizovat regulační plány 

z podnětu nahrazující územní rozhodnutí u těch záměrů, které podléhají posouzení vlivů na 

životní prostředí. Tím se tento bod stal nerelevantním. 

Úprava části B, bodu 6 navazuje na nový § 184a, který byl do stavebního zákona vložen 

novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. 

K bodům 53 až 62 – Příloha č. 11 

Úprava spočívající v doplnění názvu přílohy č. 11. Název přílohy č. 11 i název části I nově 

obsahuje přímo v nadpisu slovo „struktura“. Nově je vyžadováno dodržení nejen obsahu 

textové části regulačního plánu, ale též dodržení struktury obsahu tak, jak je uvedena v této 

příloze. 

Vypuštění písmene j) v části I. odst. 2 je provedeno v návaznosti na novelu stavebního zákona 

provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., 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, podle 

které již není možné pořizovat regulační plány z podnětu nahrazující územní rozhodnutí u 

těch záměrů, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Tím se tento bod stal 

nerelevantním. 
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Úprava provedená v odstavci 1 a vložení nového odstavce 3 souvisí s požadavkem na 

dodržení nejen obsahu regulačního plánu, ale také jeho struktury. Doplnění nové věty do 

odstavce 1 je analogií doplnění obdobné věty do přílohy č. 7. Dále se v odstavci 3 stanovuje, 

že v případě, že části uvedené v odstavci 2 věcně přímo souvisejí s problematikou řešenou v 

odstavci 1, při zpracování regulačního plánu se podřazují pod v odstavci 1 uvedená písmena a 

netvoří ve struktuře regulačního plánu samostatné body. Důvodem pro zvolení tohoto řešení 

je potřeba zajistit, aby věcně související body byly vedeny v jedné kapitole textové části, čímž 

by se měly odstranit nejednoznačnosti a možnosti různých výkladů v případných konfliktech 

týkajících se regulačních plánů. 

V části II. (odůvodnění regulačního plánu) se jedná zejména o úpravy, které souvisí přímo 

s novelou stavebního zákona, a to se zavedením zkráceného postupu pořízení změn územních 

plánů a požadavku na vyhotovení úplného znění územních plánů po jejich změně. 

K bodům 63 až 65 – Příloha č. 12 

Úpravy spočívající v označení vybraných textů jako odstavce a dále úprava v písmenu e) 

spočívající v upřesnění formulace textu. 

K bodům 66 až 67 – Příloha č. 13 

Úpravy spočívající v označení vybraných textů jako odstavce. 

K bodu 68 – Přílohy č. 14 až 18 

Úprava registračního listu územní studie spočívající zejména v doplnění zaškrtávacího pole 

s informací, zda byla územní studie pořízena jako podmínka pro rozhodování v území 

v souladu s § 43 odst. 2 stavebního zákona a dále upřesnění řádku „Ukončení možnosti 

využití územní studie“ ve vazbě na § 30 odst. 5 stavebního zákona. 

Úpravy u registračních listů územně plánovacích dokumentací spočívají zejména v doplnění 

řádků týkajících se evidování zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje nebo územního 

plánu odděleně od zadání aktualizace zásad územního rozvoje nebo změny územního plánu. 

Další úpravy navazují jednak na zavedení zkrácených postupů pořizování aktualizací a změn 

územně plánovacích dokumentací, jednak na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 

85/2015 – 36 ze dne 27. července 2016, podle kterého „správní akt, kterým se v přezkumném 

řízení provedeném dle § 174 odst. 2 správního řádu ruší územní plán obce, je třeba pokládat 

za opatření obecné povahy.“. 

K Čl. II – Přechodná ustanovení 

Přechodná ustanovení zachovávají obecnou zásadu, že u dokumentací zpracovaných převážně 

přede dnem nabytí účinnosti navrhované vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní 

úpravy. 

K Čl. III – Účinnost 

Účinnost vyhlášky je stanovena v návaznosti na účinnost novely stavebního zákona. 
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